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Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00077 1.1.3.1 

Månadsuppföljning februari 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

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

februari 2020      

Ärendet i sin helhet

För perioden januari-februari 2020 redovisas ett resultat på 3,5 mnkr jämfört 
med budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 8,0 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -8,0 på årsbasis. 

Verksamheten har för perioden ett resultat på -5,4 mnkr, men framtagna 

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

Kost och vaktmästeri beräknar ett helårsresultat på -1,5 mnkr, främst på grund 

av de ökade livsmedelskostnaderna. 

För Centrala stödfunktioner, Politisk verksamhet, Vård- och omsorgsboende, 

Korttidsvård, Hälso- och sjukvård och förebyggande verksamhet prognostiseras 

nollresultat på årsbasis. 

Av bufferten beräknas 1,5 mnkr att behöva användas för att täcka underskottet 

i kostverksamheten och i övrigt planeras den att användas i sin helhet.   

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning februari 2020

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-03-18 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 
 

 

 

Månadsuppföljning februari 

Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Vård- och äldrenämnden, Månadsuppföljning februari 2(12) 

Innehållsförteckning 

1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ....................................... 3 

2 Centrala stödfunktioner .................................................................... 3 

3 Politisk verksamhet .......................................................................... 4 

4 Myndighet .......................................................................................... 4 

5 Insatser i ordinärt boende ................................................................ 5 

6 Vård- och omsorgsboende ............................................................... 7 

7 Korttidsvård ....................................................................................... 8 

8 Hälso- och sjukvård .......................................................................... 8 

9 Förebyggande verksamhet/IT........................................................... 9 

10 Kost och vaktmästeri .............................................................. 10 

11 Buffert ...................................................................................... 11 

12 Verksamhetsmått .................................................................... 11 

12.1 Insatser i ordinärt boende ............................................................................ 11 

12.2 Vård- och omsorgsboende .......................................................................... 11 

12.3 Korttidsvård ................................................................................................. 12 

12.4 Hälso- och sjukvård ..................................................................................... 12 

12.5 Förebyggande ............................................................................................. 12 

12.6 Egen organisation ....................................................................................... 12 

 

  



Vård- och äldrenämnden, Månadsuppföljning februari 3(12) 

1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

77 631 12 566 9 375 3 191 0 

Politisk verksamhet 2 873 470 395 75 0 

Myndighet 915 778 108 331 105 269 3 062 8 000 

Insatser i ordinärt 
boende 

11 495 23 739 29 143 -5 404 -8 000 

Vård- och 
omsorgsboende 

13 175 3 816 2 465 1 351 0 

Korttidsvård 50 305 13 539 13 708 -169 0 

Hälso- och sjukvård 242 378 34 220 33 458 762 0 

Förebyggande/IT 56 721 10 447 10 519 -72 0 

Kost och 
vaktmästeri 

13 380 1 148 2 739 -1 591 -1 500 

Buffert 13 964 2 327 0 2 327 1 500 

Nettokostnad totalt 1 397 700 210 603 207 071 3 532 0 

Kommunbidrag 1 397 700     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    0 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

0    0 

      

Ackumulerat resultat      

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett nollresultat. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner resurser för 
bland annat kompetensutveckling som kommer fördelas till verksamheterna senare under året, varför 
det redovisade resultatet för perioden är så högt som +3,2 mnkr. 

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/medarbetare 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft två nämndmöten då det även har varit förmöten 
med information om olika verksamhetsområden. Avsikten är att fortsätta tidigare års arbetssätt med 
information om olika verksamhetsområden på förmöten inför nämndmöten. 

4 Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett utfall för perioden om 3,1 mnkr och prognostiserar ett plusresultat för helår på 
8,0 mnkr. Prognosen baserar sig på att hemtjänsten kommer utföra färre hemtjänsttimmar än vad 
myndighet budgeterat och beställt. 

För verksamhetsposten hemtjänst prognostiseras ett plusresultat om 8,9 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 sex aktiva LOV-företag, varav ett avslutas av Borås stad den 31 mars. Biståndshandläggarna gör i 
dessa ungefär 90 brukarärenden uppföljningar, och omval kommer att ske. Sedan 2019 är det 
tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst, vilket företagen ansöker om hos Inspektionen för vård och 
omsorg/IVO. Hittills har två av dessa sex företag fått avslag på sin ansökan, två har fått ansökan 
beviljad och två väntar på besked. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterad nivå. Indikationer finns att 
dagverksamheten för unga dementa, Klubb Viskan, inom kort kommer minska sin beläggning med 
anledning av ökade och alternativa vårdbehov för målgruppen. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,2 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med detsamma för helår. Det har över tid varit ett hårt tryck på 
korttidsverksamheten, vilket det finnas flera orsaker till. Dels är det så gott som fullbelagt på alla vobo-
enheter, dels går utskrivningarna från sjukhus snabbare än tidigare och Regionens arbete med 
omställning till nära vård påverkar också kommunens volymer då brukare/patient hela tiden förväntas 
befinna sig på rätt vårdnivå. 

Verksamhetsposten vobo redovisar för perioden ett plusresultat om 0,2 mnkr och en prognos på 
detsamma på helår. Alla budgeterade platser bedöms behöva användas under året. 2020 har behovet av 
antalet belagda vobo-platser budgeterats till totalt 847 stycken (838 st år 2019). Utöver detta budgeterar 
myndighet för köp av en extern placering. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar aktivt med att kvalitetssäkra myndighetsprocessen och har en 
upparbetad organisation och mötesstruktur för ändamålet. Utifrån de politiskt antagna regler och 
riktlinjer har vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, 
jämställd och likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig 
levnadsnivå. Arbete sker hela tiden med att hålla medarbetare uppdaterade på myndighetsprocessen 
och att alla arbetar i linje med vad som beslutats. Det utvecklingsområde som för perioden är pågående 
är att arbeta fram arbetssätt och rutiner för förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen som ska 
införas den 1 april. Detta rör tjänsterna tvätt och städ från 80 års ålder samt digitalt stöd från 75 år 
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ålder. Utöver detta utreds innehållet i nuvarande regel för hemvårdsbidrag där nämnden kommer få en 
presentation under våren om nuläget samt få besluta om regel för hemvårdsbidrag som ska gälla 
framgent. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut är en ständigt prioriterad fråga där verksamheten har 
haft svårt att nå fullt resultat med anledning av att bemanningsläget återkommande varit utmanande. 
Under år 2020 kvarstår målet med att komma ikapp handläggningen för alla ärenden och då 
rekryteringsläget nu är betydligt ljusare och sjukskrivningstalen legat stabilt finns goda förhoppningar 
om att målet ska nås. 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.  

Myndighet och hemtjänst kommer under 2020 att ingå i ett forskningsprojekt som handlar om 
"beslutsstöd för äldre personer med demens" i syfte att utveckla utredningsarbetet och utförandet av 
insatserna för demenssjuka 

Biståndshandläggarna är indelade i geografiska team och har ansvaret för alla handläggningsmoment 
kring brukaren, även att planera hem brukaren från sjukhuset. Planering hem från sjukhus sker i 
samarbete mellan biståndshandläggare och myndighets HSV-team (sjuksköterska, 
arbetsterapeut/fysioterapeut). Målet under år 2020 är att göra mer av planeringarna i brukarens hem i 
stället för på sjukhuset, vilket kommer ställa ökat krav på primärvården i de fall brukaren inte är 
inskriven i kommunal hälso- och sjukvård. Samordnad individuell plan (SIP) är då i många fall en 
gångbar metod för att få berörda vårdgrannar att samarbeta kring en gemensam brukare/patient. De 
fyra teamen inom myndighet kommer också arbeta tvärprofessionellt (på olika organisatoriska nivåer) 
med övriga verksamhetsben inom förvaltningen för att möjliggöra ökat samarbete för just sina aktuella 
brukare/patienter. I detta utvecklingsarbete ska också ett ökat inflytande och delaktighet för brukaren 
ingå och vara målbilden. 

Medarbetare 

Biståndshandläggarna är planerade att vara 41 årsarbetare och enheten är fullbemannade, med stöd av 
två för myndighet VÄF vana konsulter (vilka tagits in under en kort period ett rekryteringsglapp). Då 
det alltid i verksamheten finns medarbetare som har vård av barn och/eller egen sjukskrivning kommer 
myndighet under 2020 att prova på att överanställa ett par biståndshandläggare. Syftet är att undvika 
behov av konsultlösningar, stabilisera arbetsbelastningen, undvika arbetsanhopningar samt skapa 
förutsättningar för att nå målet med att komma i fas vad gäller uppföljningar och omprövningar. 
Personalomsättningen mäts på årsbasis och ligger under det senaste året på 15%, inräknat fem 
pensionsavgångar. Enhetens sjukfrånvaro har legat stabilt på ca 4-5% sedan våren 2019. 
Enhetscheferna har en god inblick i sjukfrånvaron och arbetar med rehabiliteringsplaner där så behövs. 

Myndighet, arbetar aktivt med enhetens kompetensförsörjningsplan. Utöver denna plan finns också 
lönesatsningen benämnd "erfarenhetssatsningen" (fasas ut till 2021) och mentorsavtalet som genererar 
lönetillägg under perioden man åtar sig ett uppdrag som mentor eller VFU-handledare 
(verksamhetsförlagd utbildning). Lönestatistik påvisar att löneläget blivit mer konkurrenskraftigt vilket 
är positivt. Inom kompetensförsörjningsplanen är nu fokus att utveckla och behålla medarbetare då 
enheten under flera år fokuserat på att rekrytera och introducera, vilket i sig medfört goda resultat. 
Under 2020 kommer biståndshandläggarna bland annat att erbjudas extern handledning i grupp (via St 
Lukas) vilket är ett sätt att få reflektera och återhämta sig, utifrån att kontaktyrken i sig är påfrestande. 

5 Insatser i ordinärt boende 

Ekonomi 

Hemtjänsten prognostiserar ett minusresultat på 8,0 mnkr på årsbasis för 202t. Verksamheterna har 
haft årets första budgetuppföljning per siste februari och årsprognosen är uppskattad utifrån periodens 
utfall som inte förväntas kunna hämtas in helt under resterande del av året. Jämförs utfallet med 
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motsvarande period 2019 så har kostnaderna minskat med drygt 26% samtidigt som inte någon 
uppräkning av timersättningen gjordes för 2020. Hemtjänsten har under årets första månader inte 
lyckats uppnå 65% brukartid (andel faktisk tid utförd tid hos brukaren av den totalt arbetade tiden) i 
snitt vilket krävs för att nå budget i balans, brukartiden för januari-februari är 56,2%. I den arbetade 
tiden ingår exempelvis förflyttningstid, introduktion, bredvidgång, möten och utbildningsinsatser som 
medarbetarna deltar i. För att uppnå en hög andel brukartid krävs ett nära samarbete och 
kommunikation mellan myndighetsenhet, hemsjukvård, hemtjänstgrupp och planeringsenhet så att 
insatserna planeras ut på bästa sätt för att undvika alltför många korta besök hos brukarna. En översyn 
av andelen korta besök görs för identifiera om insatser kan utföras på annat sätt. Den äldre behöver ges 
möjligheter till delaktighet och påverka hur insatser förläggs och utförs och att den tid det tar att utföra 
insatserna planeras ut. Medarbetarna har sedan ett ansvar att följa planeringen och att återkoppla om 
behov av utplanerad tid förändras. En god schemaläggning med jämn fördelning av resurser är av vikt 
och där medarbetarna schemaläggs efter verksamhetens behov och utefter de kompetenser som krävs. 
Verksamheten  har anställt fler medarbetare på tillsvidareanställning/heltid, och har högre utsträckning 
än tidigare egna resurser att täcka frånvaro med. Införandet av hälsosam schemaläggning pågår, vilket t 
ex innefattar utökning av rastlängd och borttagande av så kallade "rygg mot rygg pass" (arbeta sen kväll 
och börja tidig morgon). Införande av "Viva-omsorgsapp", en applikation i mobilerna pågår. 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. 

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns,  "Insatser av god kvalitet", där 
medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet som tydliggör arbetssätt "huret" för att nå 
måluppfyllelse. För att öka delaktigheten för de äldre har hemtjänsten infört olika åtgärder som 
exempelvis att erbjuda välkomstsamtal för alla nya personer som beviljats hemtjänst. Enhetschef 
tillsammans med medarbetare gör här ett gemensamt hembesök hos den äldre och ger viktig 
information som ofta efterfrågas. 

Utbildning i social dokumentation pågår där behovsinriktat arbetssätt genomsyrar utbildningen och 
vikten av den äldres delaktighet lyfts fram. I slutet av 2019 togs ett omtag kring uppdraget som socialt 
omsorgsansvarig (kontaktperson). Syftet är att stärka mötet och skapa en bra relation mellan den äldre 
och personalen så att kvalitet i form av trygghet och delaktighet nås i högre utsträckning. Det nya 
arbetssättet ska vara infört under första halvåret 2020. 

Medarbetare 

Hemtjänsten har påbörjat ett strategiskt viktigt arbete för att skapa egna tillgängliga personalresurser 
som i första hand täcker verksamhetens egna planerade frånvaro och på så sätt minskar nyttjandet av 
timvikarier. Förändringsarbetet förväntas minska delandet av scheman, vilket i sig innebär en försämrad 
kvalitet och kontinuitet för de äldre samt dålig arbetsmiljö och många gånger höga kostnader för 
övertidsersättning. Verksamheten behöver ses som en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar 
och behåller kompetent personal där medarbetarna upplever trivsel och är goda ambassadörer för yrket. 
Framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för verksamheten har påbörjats. 

Verksamheten har sedan 2019 följt statistik över antal delade scheman i hemtjänsten utifrån att ersättare 
saknats. Det kan ses en positiv trend att färre scheman delas, vilket är glädjande både utifrån 
arbetsmiljö- och kvalitetsaspekt. 

En omorganisation gjordes av område hemtjänst november 2019 ( tidigare ingick larm- och 
nattorganisationen, korttidsenheterna och hemteamet i området) vilket gör att jämförelsestatistik inte 
finns för sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för hemtjänsten per siste januari månad var 11,9% i snitt 
gällande korttids- och långtidsfrånvaro. Arbete pågår för att säkerställa så alla medarbetare med längre 
sjukfrånvaro har någon form av pågående rehabiliteringsprocess. Flertalet enheter medverkar i det 
kommunövergripande projektet "organisationshälsa" där arbetsmiljöscreeningar pågår som ett första 
steg. 

Sju medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning, vilket 
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verksamheten har kostnad för tom juni 2020. Införande av nya yrkestitlar pågår där fyra personer som 
studerar till servicebiträde varvar utbildning och praktik i två av hemtjänstgrupperna sedan februari 
månad. 

6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Verksamheten är övergripande i fas med beläggningskravet för en budget i balans. Enheterna har landat 
i ett mer stabilt läge med tillräcklig bemanning som medger resurspass, vilket bidrar till minskad 
användning av timvikarier. Den positiva avvikelsen för perioden kommer att användas till att stärka upp 
verksamheter som har tuffa personalsituationer till följd av särskilt vårdtunga brukare. 

Kvalitet 

Analysen av rapporterade avvikelser har visat en klar förbättring avseende förekomst av trycksår, där en 
trolig förklaring är de nya optimal 5-zonsmadrasser som köptes in under slutet av 2018 till alla boenden. 
Vid analysen framträder också ett mönster av att de enheter som har "pulsmöten" enligt rutin på 
enheten är förekomsten av avvikelser lägre. Där pulsmöten införs skapas bättre struktur på arbetet och 
den uppföljning mötena innebär bidrar till högre patientsäkerhet och mindre stress för medarbetare. 

En positiv respons på den nya teamrutinen som införts vid årsskiftet kan ses. Rutinen säkerställer i 
högre grad arbetet kring brukaren på ett tvärprofessionellt sätt och bidrar till en högre nyttjandegrad av 
de kvalitetsregister som ska användas. 

Verksamheterna fortsätter att i hög grad förstärka arbetet kring att ge brukarna en meningsfull vardag 
och utvecklar aktiviteter enligt vad brukarna efterfrågar. Boenderåd införs på allt fler boenden/enheter i 
syfte att ge möjlighet till delaktighet och inflytande för brukarna. Dessa är mycket uppskattade av 
boende på både somatiska som demensinriktade enheter. 

Under februari genomförs många anhörigträffar där fokus ligger på att informera om 
Brukarundersökningens resultat 2019 och det förbättringsarbete det lett till, samt på att uppmana till att 
besvara årets enkät. 

Medarbetare 

Verksamheten upplever att personalsituationen är stabil och att den förbättras genom det arbete som 
pågår med att arbeta mot en ökad personalresurs med mindre användning av timvikarier. Projekt 
Organisationshälsa är involverad i många av verksamheterna vilket inom kort beräknas mynna ut i 
handlingsplaner för en minskad sjukfrånvaro. Verksamheten hoppas se resultatet av denna satsning så 
smått under hösten 2020. 

Sjukfrånvaron för januari månad är totalt 13,6 %, en minskning med 0,2% jämfört med samma period 
2019. 61 % av den totala frånvaron utgörs av sjukfrånvaro 60 dagar eller fler. Under december och 
januari har verksamheten haft ett omfattande och utdraget utbrott av Calicivirus (Vinterkräksjuka) på 
ett av de större boendena, vilket drabbat både brukare och personal och som påverkar 
korttidsfrånvaron (18%) i denna period. 
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7 Korttidsvård 

Ekonomi 

Område korttidsvård prognostiserar per den siste februari ett nollresultat för året. 

Beläggningen på korttidsenheterna har sammantaget varit god även om några personer med växelvård 
avslutats. Ett nytt internt ersättningssystem har införts, vilket innebär att enheterna får ersättning för de 
dygn personen befinner sig på enheten och inte exempelvis dygn då personen är på sjukhus. Som 
kompensation är dygnspriset höjt. 

Larm- och nattorganisationen beräknar ett nollresultat för året. 

Hemteamet har haft skiftande beläggning och visar per februari ett resultat på -0,2 mnkr. En 
utvärdering av Hemteamet är genomförd av ett upphandlat företag och resultatet av utvärderingen 
kommer att presenteras i mitten av mars.  

Kvalitet 

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

Personal/medarbetare 

Bemanningssituationen är stabil. Rekrytering med riktad annons inför sommaren för verksamheterna 
har gett gott gensvar. En av korttidsenheterna deltar i Borås Stads gemensamma projekt via 
organisationshälsa för att arbeta med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

8 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi  
Hälso- och sjukvården redovisar ett utfall för perioden om 0,8 mnkr. Externa köp av bemanning från 
bemanningsföretag uppgår till 0,9 mnkr de första två månaderna. Verksamheten behöver fortfarande 
bemanna till viss del med stöd av extern bemanning, särskilt inom rehabiliteringsområdet. 

Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. 

Kvalitet  
Arbetet med hälso- och sjukvårdsprocessen i det sociala klustret fortgår. Huvudprocessen kartläggs och 
bland annat pågår arbete i processteamen vård i livets slut, delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser, 
riskförebyggande arbete och den nyligen påbörjade läkemedelsprocessen. Inom kort kommer även 
rehabiliteringsprocessen att påbörjas som är en del i huvudprocessen. 

En analys av resultatet av Öppna jämförelser pågår och förbättringar noteras inom flera områden inom 
hälso- och sjukvården. Patienter vid vård- och omsorgboende upplever att de har goda möjligheter till 
kontakt med såväl sjuksköterska som läkare. Vidare har resultatet förbättrats gällande arbetet med det 
riskförebyggande arbetet och palliativ vård i livets slut. Äldres användning av olämpliga läkemedel har 
inte minskat i den utsträckning som önskats. Arbetet fortgår och analysen av resultatet kommer att ingå 
som en del i läkemedelsprocessen och i arbetet med att säkerställa användandet av BPSD registret dvs 
en god vård och omsorg vid demenssjukdom. I samverkansmöten med våra vårdgrannar, framförallt 
vårdcentralerna, kommer frågan att lyftas ytterligare då läkarnas medverkan har en avgörande betydelse 
i förbättringsarbetet att minska olämpliga läkemedel. 
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En uppföljning av samverkan med Kliniken för Nära Vård och dess NAV-team kommer att ske under 
början av mars månad då respektive vårdgivares erfarenheter kommer att följas upp och diskuteras. Till 
dags datum har ett 15-tal patienter varit aktuella för uppföljande insatser via hemsjukvården som 
aktualiserats i anslutning till besök av NAV-teamet i patientens egna hem. Vid uppföljningsmötet 
kommer även den fortsatta samverkan i pilotform att diskuteras. 

Medarbetare 
Rekrytering av legitimerad personal fortgår i såväl det korta som långa perspektivet. Lärosäten i Sverige 
för de legitimerade professionerna kontaktas fortlöpande. Arbetet med att rekrytera 
rehabiliteringspersonal från Danmark har intensifierats då de har tillgängliga arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter som visar intresse för att arbeta i Sverige. Företrädare för hälso- och 
sjukvårdsverksamheten skulle deltagit vid en rekryteringsmässa på två orter i Danmark under två dagar i 
mars i syfte att locka arbetsterapeuter och fysioterapeuter till Vård- och äldreförvaltningen. Mässan 
arrangeras av Nordisk jobblösning, vilket motsvarar svenska arbetsfördelningen, tillsammans med 
fackliga organisationer, men ställdes in pga rådande situation gällande Corona-viruset. I dagsläget har 
redan verksamheten några ansökningar om tjänst som arbetsterapeut och fysioterapeut hos oss och 
intervjuer har genomförts. Dock är rekryteringsprocessen komplicerad då den sökande bland annat 
måste ansöka om svensk legitimation och ansöka om preliminär A-skatt för att få ett 
samordningsnummer från Skatteverket. Även boendefrågan måste lösas och planeringen av en god 
introduktion måste säkras för att underlätta för alla berörda parter. 

En annonseringskampanj ligger ute via Ads Up som är vår upphandlade part för annonsering via 
sociala medier. Annonserna riktas till studenter inom legitimationsyrken och som vill arbeta inom 
hemsjukvården under sommaren. 

Med anledning av bemanningsproblematik och sjukfrånvaro pågår arbetsmiljökartläggning med 
efterföljande handlingsplan i två arbetsgrupper med stöd av Organisationshälsa. Ytterligare en insats 
pågår via Medarbetarcentrum i en arbetsgrupp där fokus är kommunikation och samarbete. 

Sjukfrånvaron, kort och långtid, för januari månad visar på 8,2 %. 

9 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Enheten prognostiserar ett 0 resultat. 

Det finska Allaktivitetshuset på Hultasjögatan får ett bidrag från Vård- och äldreförvaltningen via ett 
IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) på 150 tkr/år vilket inte är budgeterat, men nämnden utgår från 
att detta kommer finansieras av verksamhetens övriga enheter. 

Klubb Viskan, som är en biståndsbedömd dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom, 
kommer på grund av låg beläggning och ingen nuvarande kö eller känd efterfrågan, troligtvis göra ett 
underskott om inga åtgärder vidtas. En utredning har påbörjats om att höja åldersgränsen för 
daggästerna något. I nuläget är åldersgränsen max 65 år, när beslut om insatsen fattas. 

Kvalitet 

Verksamheten vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet 
kring digitalisering och teknik. Detta arbetssätt ses som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför 
framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt. Om teknikanvändandet ökar kommer seniorerna i 
större utsträckning använda teknik för att få ett självständigt liv. Kommunen kan då förskjuta inträdet 
till äldreomsorgen. När seniorerna väl behöver hjälp är de trygga med teknik och kan då fortsätta 
använda detta i större utsträckning samt att personalens användande av teknik inte upplevs otryggt. En 
målbild är att välfärdsteknik ska ses lika självklart att använda som det är att ta emot en rullstol som 
hjälpmedel. Självklart ska inte välfärdstekniken ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så 
att medarbetarna kan använda sina varma händer där de behövs som mest. 
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Några av de aktiviteter som görs inom förebyggandeområdet är: samverkan (dels inom kommunen men 
även med externa parter så som DigiDel, Högskolan i Borås, Mediapoolen samt andra kommuner), 
upphandling av välfärdsteknik, kartläggning av den teknik som redan finns i verksamheten, 
digitaliseringsturné, kompetenshöjning, förändringsarbete i verksamheten, att låta unga 
kommunutvecklare hjälpa till att klura ut hur man gör teknik coolt för seniorer samt aktivt arbete för att 
skapa digitalt innanförskap. 

Från och med 2020-04-02 kan den enskilde boråsaren dessutom få digitalt stöd i hemmet. Stödet 
innebär att den enskilde kan få hjälp/stöd två timmar vid fyra olika tillfällen i det egna hemmet med sin 
telefon, surfplatta eller dator. Insatsen söks via förenklad handläggning på Myndighet. Ingen utredning 
behöver göras men vissa kriterier måste uppfyllas. 

Personal 

Sjukfrånvaron på enheten totalt låg i januari på 6,5%. 

Personalomsättningen var från och med 2019-02-01 till 2020-01-31 5,7%. 

10 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för hela området kost/vaktmästeri/kyld mat är efter februari  - 1,6 mnkr. 

Kostverksamheten står för den största avvikelsen och livsmedelskostnaderna är som förväntat höga 
och ligger för perioden på ca 0,8 mnkr över budget.  Analysen är som tidigare att anledningen till 
underskottet är höga priser från leverantörerna kopplat till distributionscentralen. Strategin för att möta 
kostnadsökningarna är att fokusera på minskat matsvinn och fortsatt försiktighet vid inköp och 
vikarietillsättning. Bedömningen är att verksamheten får stora svårigheter att klara budgetramen och 
prognos för helåret beräknas till -1,5 mnkr. 

Kvalitet 

Resultatet vid senaste mätning av ekologiska inköp är 46,7% och närproducerade inköp är 23%. 

Kostverksamheten fortsätter arbetet tillsammans personal inom vård- och omsorgsboende och 
korttidsverksamheten att utveckla måltiderna där fokus nu är näringsrik mat. 

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

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

Medarbetare 

Sjukfrånvaron för  området är 8,1%, vilket är ett negativt resultat jämfört med föregående månad 
(6,3%) dock ett bättre resultat är samma period 2019 (8,8%). Variationen är stor mellan områdena och 
är som lägst 2,7% och högst 20,9%. Över 80% är långtidssjukskrivning men det är ännu inte klarlagt 
hur stor del som kan misstänkas vara arbetsrelaterat. 

Personalen har signalerat att arbetsmiljön kring varuleveranserna har försämrats. Dialog med 
koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för att se över leveranserna från 
distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat i samband med 
varuleveranser kopplat till Inköp online till brukare i ordinärt boende. Även där pågår kontinuerlig 
dialog med leverantören för att hitta sätt att minska belastningen. 
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11 Buffert 

Av bufferten beräknas 1,5 mnkr att behöva användas för att täcka underskottet i kostverksamheten och 
i övrigt planeras den att användas i sin helhet. I dagsläget är dock inget användningsområde utpekat. 

12 Verksamhetsmått 

12.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 200 2 149 2 166 2 163 2 147 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

537 000 40 141 40 593 42 979 39 684 

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

114 000 7 496 7 947 7 520 6 641 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

651 000 47 547 48 540 50 499 46 325 

Brukartid, % 65 54 57 56 56 

12.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

847 835 842 838 847 

Totalt antal platser 868 871 871 871 871 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

97,6 95,9 96,7 96,3 94,9 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, egen 
regi 

 30 26 29 20 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende, 
entreprenad 

 6 3 4 4 
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12.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal belagda korttids-
/växelvårdsplatser 

74 79 80 76  

Totalt antal korttids-
/växelvårdsplatser 

82 82 82 82  

Andel belagda korttids-
/växelvårdsplatser % 

99 96,2 97,2 93,2  

12.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Pågående HSL åtaganden 2 500 2 438 2 444 2 466 2 468 

12.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Antal besök på mötesplatser  4 011 5 328 5 533 4 845 

Totalt antal belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 600 1 310 1 253 1 026  

12.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Budget 
2020 

Utfall 2019 
Utfall Nov 
2019 

Utfall Jan 
2020 

Utfall Feb 
2020 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

 12,5 12,6 12,8  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

 9,9 9,8 9,8  
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Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för år 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst (nämnden) har det yttersta 

ansvaret för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamhetens kvalitet.  

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  

Av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör 

med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  

Vård- och äldrenämnden har för 2019 upprättat en patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i vård- och 

äldrenämnden under 2019. Av berättelsen framgår också hur många händelser 

som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah.               
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Sammanfattning 
 
2019 har präglats av fortsatt arbete och implementering av mål, aktiviteter och uppdrag från tidigare 
år. Förvaltningsledningen har haft ett långsiktigt perspektiv i syfte att nå målen för att det ska bli en 
så trygg och säker verksamhet för brukare/patienter som möjligt samt att de ska göras delaktiga i sin 
vård och omsorg. För att stärka det tvärprofessionella samarbetet har rutinen för teammöte 
reviderats och hälso- och sjukvården har organiserat sig i geografiska team. 
 
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla och implementera processerna. Inom 
hälso- och sjukvårdsprocessen har fokus varit delprocesserna ”delegering” och  ”riskförebyggande 
vårdåtgärder”. I processen att tillhandahålla omsorg och stöd är myndighetsprocessen klar och följs 
upp kontinuerlig. Delprocessen ”förenklat beslutsfattande” har påbörjats. Processen ”rapportera, 
utreda och följa upp avvikelser enligt SoL, LSS och HSL samt lex Sarah” har tagits fram och 
utbildning har genomförts. 
 
Utbildningsinsatser inom flera områden har genomförts, bland annat demens och munhälsa. 
 
Välfärdsteknik är ett prioriterat område. Bland annat har digitala signeringslistor, MCSS införts. 
 
Områden med ett bra resultat är bland annat: 

 Basala hygienrutiner och klädregler har hög följsamhet till gällande lagstiftning 

 Brukarundersökningar visar att brukarna till största delen är nöjda med sin korttidsvistelse, sin 
hemtjänst och sitt vård- och omsorgsboende 

 Andelen patienter som har fått en riskbedömning fall, undernäring, trycksår och munhälsa har 
ökat 

 Andelen patienter som smärtskattats sista levnadsveckan har ökat 

 Antalet trycksår har minskat 

 Kunskapen i vad som ska rapporteras som en avvikelse har ökat vilket bidragit till att fler 
avvikelser rapporteras 

 
Områden där fortsatt utveckling behövs är bland annat: 

 Säkerställa och öka brukarens/patientens delaktighet  

 Utveckla dokumentation både inom SoL och HSL 

 Tydliggöra läkemedelsprocessen med tillhörande rutiner och säkra att dessa efterföljs i 
verksamheten 

 Minska andelen olämpliga läkemedel (görs tillsammans med primärvården och sjukhuset) 

 Öka andelen BPSD skattningar för personer med demenssjukdom  
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Begreppsdefinitioner 
 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare och klient 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss 
verksamhet. Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk- samhet dess 
reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) eller LOV (Lagen om valfrihet) kvarstår huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda 
avtal reglerar genomföraransvar för olika delar av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för 
patientsäkerhet kvarstår alltid hos huvudmannen 

 Kvalitet - att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 
föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

 Ledningssystem - system för att fastställa principer för ledning av verksamheten 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje- omsorgen, 
sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad. 

 Stödanvändare – medarbetare med uppdrag att stödja och hjälpa kollegor kring  dokumentation i Viva 

 

Förkortningar 
BPSD- Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens  
HSL- Hälso- och sjukvårdslagen 
HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa 
IBIC- Individens behov i centrum 
IVO- Inspektionen för vård- och omsorg 
KAL- Kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
LOV - Lagen om valfrihet 
LOU - Lagen om offentlig upphandling  
MAS- Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
MAR- Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
MCSS- System för mobil digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser 
NAV- Nära Akut Vård 
NPÖ – Nationell patientöversikt 
PPM – Punktprevalensmätning som genomförs av SKR  
SAMSA- Gemensam IT tjänst mellan olika vårdgivare  
SAS- Socialt ansvarig samordnare 
SFS- Svensk författningssamling  
SIP – Samordnad individuell plan 
SKR- Sveriges kommuner och Regioner 
SOL- Socialtjänstlagen 
SOSFS- Socialstyrelsens författningssamling TAIK - Tandhygienist i kommunen 
VGR-Västra Götalandsregionen 
ViSam- Beslutsstöd för sjuksköterskor 
Viva- Verksamhetssystem för dokumentation 
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Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och 
kvalitet 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt med åtgärder och resultat för att det ska bidra till att uppnå kvalitet 
på de insatser som ges för dem som verksamheten är till för. Kvalitetsarbetet dokumenteras 
kontinuerligt. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i 
Vård- och äldreförvaltningen under 2019 

 
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Vård- och äldreförvaltningen har som mål att ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. 
Med individen i fokus arbetar vi med hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser.  
Vi ger vård och omsorg utifrån den enskildes behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret. 
 
Vi är professionella, vi är engagerade och vår organisation är lärande. Det skapar förutsättningar för 
oss, verksamhetens medarbetare och chefer, att nå målen inom ramen för tilldelade resurser. Vi har en 
tydlig uppföljning av resultat. 
 
Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra 
föreskrifter samt beslut som har meddelats med sådana föreskrifter. Kvalitet är att göra rätt saker, på 
rätt sätt och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat. 

 
 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 

Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamålsenligt 
och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för att det tydligt 
framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 

Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög 
patientsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret för 
hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 

Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara forum för 
kvalitetsfrågor. 
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Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitetsarbetet 
inom förvaltningen. 
 

MAS och MAR 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande med 
hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I uppdraget ingår 
kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning och utvärdering av 
patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler lex Maria till IVO. 
 
SAS 
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS kvalitetssäkrar verksamheternas rutiner och 
processer samt initierar behov av förändring. SAS ansvarar även för att bedriva omvärlds- och 
lagkravsbevakning. SAS utreder inkomna lex Sarah rapporter och anmäler allvarliga missförhållanden 
till IVO. 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från processkartan 
för egenkontroll. 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetstillsyn av MAS, MAR och SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt lex 
Maria och lex Sarah. 
 

 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
Förvaltningen har under året arbetat med fortsatt implementeringen av ledningssystemet för 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskriften innebär bland annat att förvaltningen har i uppgift att 
identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Huvudprocesser finns identifierade enligt bilden nedan och processägare är utsedda för processerna 
”att tillhandahålla hälso- och sjukvård”, samt ”att tillhandahålla främjande och förebyggande åtgärder”. 
Processen ”att tillhandahålla omsorg och stöd” är identifierad och processorganisationen håller på att 
utses. En handbok som beskriver Sociala klustrets processmetodik och processledning har under året 
utarbetats. Handboken innehåller bland annat beskrivning av ledning och styrning för 
processutvecklingsarbetet på strategisk nivå. 
 
Arbetet med den klusterövergripande huvudprocessen ”att tillhandahålla hälso- och sjukvård” med 
tillhörande del- och stödprocesser har påbörjats. De del- och stödprocesser som är klara är 
”riskförebyggande vårdåtgärder” (förhindra fall, undernäring, trycksår samt säkra en så god munhälsa 
som möjligt), samt processen för ”akutläkemedelsförråd”.  
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Processer där arbetet har påbörjats men inte är klart är ”vård i livets slutskede”, ”delegering” samt 
”läkemedel”. 
 
Inom huvudprocessen ”att tillhandahålla omsorg- och stöd” har förvaltningens gemensamma 
behovsinriktade arbetssätt startat upp. Delprocessen för myndighetens arbete är klar sedan ett par år 
tillbaka och förvaltas kontinuerligt. Delprocessen ”förenklat beslutsfattande” har arbetats fram under 
hösten för att tydliggöra lagkraven inför att medborgare ska erbjudas möjligheten att ansöka om städ, 
tvätt och digitalt stöd genom förenklat beslutsfattande enligt SoL 4 kap 2a. Arbetet har under hösten 
handlat om att identifiera och fastställa processen, samt påbörja arbetet med rutiner och planera för 
genomförandet.  

 

Förvaltningen har forsatt arbetet med att hitta gemensamma arbetssätt för verksamheternas 
egenkontroll med utgångspunkt från SOSFS 2011:9. 
 

Brist på arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor/vårdbiträden samt 
biståndshandläggare har funnits under hela året. Förvaltningen har deltagit i flera utvecklingsprojekt i 
samverkan med övriga vårdgivare. Verksamheter som önskat stöd eller handledning kring frågor 
kopplat mot hälso- och sjukvården har fått besök av MAS och MAR. Medicinskt ansvariga har 
genomfört introduktion i hälso- och sjukvård med legitimerad personal och enhetschefer. Introduktion 
för enhetschefer finns även inom socialtjänstens ansvarsområden. Nationella riktlinjer ger en 
vägledning för hälso- och sjukvårdsfrågor inom flera områden och diagnoser. 
 
MAS, MAR och SAS har tillsammans genomfört verksamhetstillsyner samt arbetat med 
kvalitetsuppföljning genom journalgranskning och analys av händelser. Samverkan sker regelbundet 
med verksamhetschefer och förvaltningsledning. 
 
Förvaltningsledningen beslutade i maj 2019 att införa ett gemensamt behovsinriktat arbetssätt enligt 
IBIC. Beslutet grundade sig på IBIC-projektets förslag som slutfördes hösten 2019. Arbetssättet 
innebär att vissa delar inom socialtjänstens befintliga arbetssätt förstärks och förbättras.  
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MCSS, Medication Care Support System, är ett digitalt verktyg för signeringslistor och delegeringar för 
att öka patientsäkerheten. Systemet infördes på vård- och omsorgsboende under våren. Hemtjänsten, 
korttid, dagverksamhet samt natt- och larmorganisationen påbörjade arbetsättet under hösten. MCSS 
består av två delar, ett webbverktyg och en app. Legitimerad personal lägger upp insatser och 
delegeringar i webbverktyget. Baspersonal signerar insatserna när de utförs hos patienterna i MCSS 
Appen.  
 
För att säkerställa att social dokumentation görs enligt gällande lagstiftning har metodhandledarna i  
hemtjänsten tagit fram och genomfört utbildningar i behovsinriktat arbetssätt med fokus på social 
dokumentation. Samtliga dokumentationsombud har utbildats och har löpande nätverksträffar.  
 
En arbetsgrupp med representanter från dag- och nattpersonal i hemtjänsten har arbetat fram ett 
förslag på arbetssätt där brukarens behov av insatser på natten ska framgå i genomförandeplanen. 
 
Förvaltningen har deltagit i ett nationellt projekt om anhörigstöd, ISU (Impementering Systematisk 
Uppföljning). Syftet har varit att hitta arbetssätt för att följa upp effekten av anhörigstöd.    
 
Under året påbörjades arbetet med att utarbeta två rutiner hur anställda ska uppmärksamma och ge 
stöd till brukare/patienter. Dessa handlar om de som är utsatta för våld i nära relationer och vid 
misstanke om missbruk.  
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
Uppföljning genom egenkontroll har genomförts inom bland annat följande områden: 

 Verksamhetstillsyner genomförs utifrån gällande lagstiftning 

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser en gång per år 

 Kontinuerlig journalgranskning i samband med verksamhetstillsyner, utredningar och avvikelse 

 Läkemedelsenkät en gång per år 

 Enkät lex Sarah en gång per år 

 Uppföljning av följsamhet till rutin för bedömningar inom hälso- och sjukvård i förebyggande 
syfte vad gäller fall, nutrition, trycksår och munhälsa, två gånger per år 

 Uppföljning av följsamhet till rutin gällande aktuella genomförandeplaner, vårdplaner och läke- 
medelsgenomgångar/symtomskattningar, två gånger per år 

 Analys av rapporterade synpunkter, avvikelser SoL och HSL på verksamhets- områdes- och 
förvaltningsnivå, två gånger per år 

 Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler en gång per år 

 Analys av resultat från de kvalitetsregister förvaltningen deltar i (BPSD registret, Senior alert och 
det palliativa registret) kvartal- eller tertialvis. 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens enhetsenkät inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst 
genomförs årligen 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst genomförs årligen 

 Analys av resultatet i brukarundersökning på kortidsverksamheterna och i hemteamet kvartalsvis 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens sammanställning ”Öppna jämförelser äldreomsorg” 
genomförs årligen 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsen sammanställning ”Öppna jämförelser socialtjänst” genomförs 
årligen 

Resultaten har sammanställts, analyserats och utvecklingsområden har identifierats och 
omhändertagits. Så långt det är möjligt har könsuppdelad statistik använts för att identifiera eventuella 
skillnader mellan man och kvinna. 
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Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
 
Samverkan med externa aktörer 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. 
Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överens- 
kommelser till exempel mellan kommunen och primärvården. 
 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus och 
hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta upp-
märksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan. Under året har Borås stad delatgit i en pilot att 
använda regionens digitalt system, MedControl för hantering av avvikelser i vårdsamverkan. NPÖ ger 
legitimerad personal möjlighet att efter samtycke läsa delar av patientens journal hos andra vårdgivare. 
Detta underlättar kommunikation och informationsöverföring. I dagsläget kan inte andra vårdgivare ta 
del av den journal som skrivs i vårt verksamhetssystem Viva. 
 
HSV team myndighet har gjort 365 bedömningar på inkomna vårdbegäran från öppenvården om 
inskrivning i hemsjukvård, varav 302 blev inskrivna i hemsjukvården. Kontinuerlig uppföljning och 
utveckling av arbetssättet om inskrivning i hemsjukvården har skett under året. Teamet har under året 
deltagit på 1435 samordnade vård- och omsorgsplaneringar. 1049 har skett genom videovårdplanering. 
 
Med utgångspunkt från lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” 
pågår ett arbete i samverkan för att den enskilda ska få en trygg och säker vård och omsorg,  
 
De allt mer omfattande och kvalificerade vårdinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ställer 
krav på en ökad samverkan vårdgivare emellan och på informationsöverföringen. Inom 
Närvårdssamverkan har arbetet pågått i ”Lokala arbetsgruppen äldre”, som leds av verksamhetschefen 
för hälso- och sjukvård i samverkan med representanter från såväl Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), 
Närhälsan och primärvårdens privata utförare, totalt 14 vårdcentraler. Den utarbetade och av Lokala 
Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan beslutade handlingsplanen, har fokuserat på sju områden; 
samordnad individuell plan (SIP), palliativ vård i livets slutskede, god demensvård, riskförebyggande 
arbete, god och säker läkemedelsbehandling, trygg och säker vårdövergång samt samverkan vårdgivare 
emellan. 
 
Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete till nära vård startade ”Klinik för Nära 
Vård”  vid SÄS under första delen av 2019. I kliniken ingår PRIS (Palliativa resursteamet), 
Närsjukvårdsteamet, Andningsresursteamet och Omsorgskoordinatorer. Där ingår även det nystartade 
akutteamet benämnt NAV-teamet. 
 
Förvaltningen har valt att delta och följa NAV-teamets arbete i pilotform under sex månader (oktober 
2019-mars 2020) i ett geografiskt område (centrala Borås) omfattande patienter i ordinärt boende, vid 
korttidsenheten på Sörmarksgatan samt vid vård- och omsorgsboendena Österlånggatan och 
Margaretagatan. En uppföljning sker löpande av respektive vårdgivares erfarenheter och insatser. 
Primärvårdens delaktighet kommer att vara en viktig del för att säkra hela vårdkedjan.  
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Uppstarten av NAV-teamet har inte ingått i strukturen för närvårdssamverkan. Frågan har därför varit 
en stående punkt vid möten i närvårdssamverkan under senare delen av 2019 och fortsättningsvis 
under 2020. Detta för att följa vilka eventuella konsekvenser SÄS:s förändrade arbetssätt får för Vård- 
och äldrenämnden gällande eventuellt ökade volymer, dvs utökat antal patienter, behov av utökade 
delegeringsinsatser och ett ökat bemanningsbehov av sjuksköterskor men även andra yrkeskategorier 
inom förvaltningen. Viktigt är att följa om ansvarsfördelning påverkas och om en förskjutning av 
utförandet av vårdinsatser och patientansvar sker till den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt 
nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal ingår inte akuta patientinsatser för patienter som inte omfattas av 
det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 
 
Ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor benämnt ViSam har införts. Beslutsstödet ska leda 
till att patienten får vård på rätt vårdnivå och att informationsöverföringen till andra vårdgivare säkras 
oavsett boendeform. 
 
Samverkan mellan interna aktörer 

 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Exempel på sådana rutiner är: 

 Teammöten 

 Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 

 Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar 

 Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 

 Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer inom 
funktionshinderverksamheten och psykiatrin. 

 

Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid 
utredning av lex Maria och lex Sarah. 
 
Genom arbetssättet IBIC planeras och genomförs insatserna i dialog med den enskilde. Den enskildes 
delaktighet synliggörs i utredning, planering och genomförande samt uppföljning av insatser, så att 
individen får möjlighet att stärka sina egna resurser. 
 
Inom vård- och omsorgboende har arbetet med att stärka individens delaktighet inriktats på två 
huvudsakliga områden; tydliggörande av kontaktmannaskap samt breddinförande av brukarråd.  
Inom Borås Stad används begreppet Socialt OmsorgsAnsvarig (SOA), vars huvudsakliga syfte är att 
säkerställa en god och nära relation med brukare och närstående. Den nära relationen är viktig för att 
brukare och närstående ska känna trygghet. SOA ansvarar för att genomförandeplan är aktuell genom 
tät dialog med brukare och närstående och deltar också på team då brukaren är aktuell för uppföljning. 
Brukarråd har konstaterats vara en framgångsfaktor för en högre delaktighet och möjlighet att påverka 
på några av våra vård- och omsorgsboenden som infört detta. De goda erfarenheterna sprids nu till 
samtliga boenden. En dagordning har tagits fram som ringar in de områden som våra boende gärna vill 
diskutera, och som ska vara en hjälp för den som leder mötet (oftast enhetschef). Det är de boende 
som utgör deltagarna på boenderråd, och punkter som det lämnas synpunkter på är kosten, hur man 
önskar fira högtider, vilken form av aktivietet som önskas (ex musikunderhållning och vilken musik) 
mm. Brukarråd genomförs på boenden inriktade på somatisk sjukdom såväl som på inriktning 
demenssjukdom. 
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Inom hemtjänsten har man förändrat arbetssättet i syfte att stärka individens delaktighet. När nya 
personer beviljas hemtjänst numera ett välkomstbesök där enhetschef och medarbetare deltar, 
målsättningen är att SOA deltar. Vid välkomstsamtalet ges information som är av vikt att känna till och 
den brukaren kan beskriva hur hen önskar få sina hjälpinsatser utförda och annat som verksamheten 
behöver ha kännedom om. Genomförandeplan upprättas tillsammans med brukaren utifrån beviljade 
insatser som beskriver hur man önskar få sitt stöd och hjälp utförd.  
 
I hälso- och sjukvården sker i dialog med patienten och legitimerad personal som samverkar vid 
upprättandet av vårdplan/rehabiliteringsplan. Möjlighet till delaktighet och inflytande kommer 
ytterligare att underlättas när Viva web introduceras, vilket underlättar utökad dokumentation i 
patientens hem och tillsammans med patienten. 

 
Myndighet har arbetat med områdena bemötande, delaktighet och förbättrad kontinuitet. Vad gäller 
bemötande samt att stärka medarbetarna till att än bättre klara av rollen det innebär att vara 
myndighetsperson har alla medarbetare genomgått en MI- utbildning (motiverande samtal). I syfte att 
stärka delaktigheten har myndighetsutövningen arbetat vidare med att utbilda personalen i IBIC. Syftet 
med detta är att bjuda in brukaren till att vara delaktig i hela utredningsförfarandet samt i att sätta upp 
egna mål med insatserna. Under tidigare år har just vårdplaneringssituationen varit den som brukare 
eller anhöriga haft synpunkter på vad gäller bemötande och brist på känslan av delaktighet. För att 
möta upp bland annat detta har myndighet omorganiserats så att brukaren numera har samma 
biståndshandläggare även vid vårdplanering och inte som tidigare en särskilt utsedd vårdplanerare.  
 
Inom korttid bjuds brukaren och/eller dennes anhörig in till välkomstsamtal vid ankomst till 
korttidsenhet eller hemteam. I samband med detta upprättas en genomförandeplan i dialog med 
brukaren.  
 
Inom biståndsbedömd dagverksamhet för demenssjuka så har brukaren och/eller dennes anhörig 
bjudits in till välkomstsamtal innan start.  I samband med detta lämnas en levnadsberättelse ut där 
brukaren och/eller dennes anhörig uppmanas fylla i viktig information som ligger till grund för ett 
personcentrerat arbetssätt. Levnadsberättelsen ger verksamheten kännedom om vad som är eller har 
varit betydelsefullt för brukaren. Den ger en bättre bild av personen bakom sjukdomen. Som ett nytt 
stöd för att utveckla genomförandeplanen så har ett material från Svenskt Demenscentrum, ” 
Checklista demens dagverksamhet” använts. Checklistan är ett arbetsredskap och ett hjälpmedel för att 
för att följa upp de nationella riktlinjerna och utveckla den personcentrerade omvårdnaden.  

 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Förvaltningen bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 
medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 
bli följden av händelsen. 
 
Borås Stads modell för risk- och konsekvensanalys enligt rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete har 
vidareutvecklats. Målsättningen har varit att kombinera riskanalys ur flera olika perspektiv såsom 
medarbetare, patient/brukare samt organisation. Inom förvaltningen har ett nätverk skapats med 
medarbetare som genomför övergripande riskanalyser. Utbildning i förvaltningens modell för 
verksamhetsnära riskanalyser erbjuds enhetschefer och skyddsombud två tillfällen per termin. Under 
året har cirka 50 personer utbildats. 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå genom att 
fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder i samtliga 
system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta med hjälp av 
ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner.  
 
Nämnden har under året fått en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
nämndens ansvar. Nämnden har också blivit granskad av Boråsregionens Dataskyddsombud för att 
säkerställa att förvaltningen jobbar på rätt sätt med informationssäkerhet och med 
dataskyddsförordningen. 
 
Informationssäkerhetsklassificering har gjorts i systemet MCSS (Digitala signeringslistor) och 
konsekvensbedömning har gjorts i appen Viva Omsorg. 
 
Ett arbete med att förbättra och förenkla loggningskontroller av användare utefter de krav som finns 
har inletts och kommer att fortsätta under 2020. 
 
En förbättring har gjorts av processen för registervård i systemen vilket gör att informationsflödet 
begränsas. 
 
MAS, MAR och SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar. 
Granskning har skett av ärenden i SAMSA av MAS och MAR 
 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt avvikelsehantering enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
En gemensam process med tillhörande instruktioner och utbildningsmaterial för avvikelser och lex 
Sarah har utarbetats i det sociala klustret. Som stöd för verksamheten har en webbutbildning som 
riktar sig till baspersonalen och en webbutbildning som riktar sig till legitimerad personal och chefer 
utarbetats. Under året har information getts till enhetschefer via verksamhetsledningar, legitimerad 
personal via arbetsplatsträffar och till stödanvändare inom hemtjänst och korttid via 
stödanvändarträffar. Verksamhetssystemet Viva har anpassats för att stödja processen. 
 
I syfte att lära av varandra och att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt, följs 
avvikelser/synpunkter upp på tex.verksamhetsledningar, arbetsplatsträffar samt av MAS, MAR och 
SAS. Rapporterade avvikelser/synpunkter sammanställs och analyseras en gång i halvåret. Med 
utgångspunkt från analysen identifierar verksamheterna riskområden och handlingsplaner upprättas. 
 

Lex Maria 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 
till IVO. Händelserna utreds av MAS och MAR som också bedömer om en anmälan ska göras. IVO 
säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 
verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 
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Lex Sarah 
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5 
 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldigheten 
att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande enligt gällande 
lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som föreslår åtgärder som bör vidtas för att förhindra att 
ett liknande missförhållande ska inträffa igen.Vid allvarlig risk för missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande gör SAS anmälan till IVO 
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Egenkontroll 
Basala hygienregler och klädregler 
Egenkontroll hygien har genomförts med hjälp av enkäter  och  observationer. Analysen visar att 
förvaltningen liksom tidigare år i hög grad följer de nationella krav som finns kring basala 
hygienrutiner och klädregler. Exempel på områden där verksamheten når framgång är andelen 
medarbetare som svarar att handdesinfektion används direkt före och efter patientnära arbete, 
användning av kortärmade arbetskläder samt låg förekomst av långt hängande hår, ringar, klockor, 
långa naglar och nagellack. 
 
De utvecklingsområden som identifierats är de samma som föregående år och handlar bland annat om 
att säkra att åtgärder vidtas i de fall där medarbetare inte följer de rutiner/regler som finns kring basal 
hygien samt att säkerställa att det med utgångspunkt från stadens rutin för vårdhygien finns utsedda 
hygienombud, sjuksköterskor med särskilt ansvar för hygien samt att det finns fasta mötessituationer 
då vårdhygien diskuteras. 
 
Verksamheterna haft möjlighet att varje månad följa upp och diskutera viktiga frågeställningar kring 
basala kläd- och hygienregler med hjälp av förvaltningens hygienkalender.  
 
Förvaltningsledningen har tagit beslut att samtliga medarbetare en gång om året ska ta del av en 15 
minuter lång webbutbildning som utarbetats av Stockholms läns landsting och som ger grundläggande 
kunskaper i basala hygien- och klädregler.  

Brukarundersökning 
Under våren besvarade totalt 389 brukare Socialstyrelsens enkät inom vård- och omsorgsboende, vilket 
motsvarade 56 %. Resultatet visade att 82 % sammantaget är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. 
Inga skillnader finns i svaren mellan män och kvinnor, vem som har besvarat enkäten (det vill säga den 
äldre eventuellt tillsammans med någon annan eller enbart någon annan)eller i regiform.  
 
Inom hemtjänsten var det totalt 1048 brukare som valde att besvara enkäten, vilket motsvarade 64 %. 
Resultatet visar att 84 % sammantaget är nöjda med sin hemtjänst. Inga skillnader finns i svaren mellan 
män och kvinnor eller vem som besvarade enkäten. 72 % är sammantaget nöjda med sin hemtjänst i 
privat regi och 86 % i egen regi.  
 
Eftersom Socialstyrelsens brukarundersökning inte riktar sig till de som vistats på korttidsverk- 
samheten har förvaltningen valt att utarbeta en egen enkät med frågorna från den nationella 
undersökningen. Under året var det totalt 299 personer som valde att besvara enkäten. Resultatet 
visade att 95,2 % sammantaget är nöjda med sin korttidsvistelse. 
 
För mer information se bilaga 1. 
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Dokumentation inom hälso- och sjukvård 
MAS och MAR har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyn och vid utredningar. 
Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av kvalitén i patientjournalen. 
Granskningarna har också visat att det är svårt att följa patientens delaktighet. Det saknas en funktion 
som håller ihop och utvecklar hälso- och sjukvårdsdokumentationen. 
 
Från 1 januari 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter om de vårdåtgärder som utförs av 
legitimerad personal till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ett arbete 
har gjorts att uppdatera verksamhetssystemet Viva och utbildningsinsatser har gjorts till legitimerad 
personal.  
 

Dokumentation enligt Socialtjänstlagen 
SAS har genomfört granskning av social dokumentation både i anslutning till verksamhetstillsyner men 
också vid utredningar enligt lex Sarah. Under 2019 har det framkommit, både vid verksamhetstillsyner 
och i de utredningar som gjorts enligt lex Sarah, att det fortfarande brister i dokumentation utifrån 
Socialtjänstlagen. Det saknas dokumentation om händelser av vikt vilket kan försvåra i 
händelseanalysen i en lex Sarah utredning, då det inte går att följa eller säkerställa vad som kan ha 
drabbat en brukare. Det finns även brister i att se brukarens delaktighet vid upprättandet av 
genomförandeplanen och i utförandet av de insatser som beskrivs i genomförandeplanen 
 
Andelen med aktuell genomförande plan, inte äldre än sex månader, var i oktober 80 % i   
hemtjänsten och 84 % på vård- och omsorgsboende. Det är en förbättring jämfört med 2018 då  
hade 76 % i hemtjänsten och 80 % på vård- och omsorgsboende en aktuell genomförandeplan. 
 

God vård vid demenssjukdom 
Det har genomförts 586 BPSD skattningar på totalt 386 brukare en liten ökning från 2018 då hade 
man 573 BPSD skattningar på totalt 366 brukare. För mer information se bilaga 2. 
 
Genomförda aktiviteter är dels chefsmöten i syfte att få en samsyn i arbetet men även användarträffar 
för BPSD administratörerna i syfte att utbyta erfarenheter och lära av varandra inom organisationen. 
Inom förvaltningen finns 107 utbildade BPSD administratörer det vill säga medarbetare som har 
kunskap i arbetet och därmed behörighet att registrera i det nationella kvalitetsregistret. Borås Stad har 
fyra certifierade BPSD utbildare. Två certifierade BPSD utbildare har även genomfört riktade BPSD 
handledningar på olika demensenheter i syfte att stimulera ett strukturerat arbetssätt. Under hösten 
2019 har ca 140 personal från olika yrkeskategorier deltagit i BPSD handledningar.  
 
Anhöriga har erbjudits utbildning inom förvaltningens verksamheter och demensteamet har 
regelbundet anhörigcirklar. 
 
Under 2019 fortsatte utbildningar för medarbetare inom förvaltningen och sammanlagt deltog 437 
medarbetare fördelat enligt följande; 55 medarbetare från vård och omsorgsboende 249 medarbetare 
inom hemtjänst, 46 medarbetare inom myndighet, 50 legitimerad personer samt  37 medarbetare på 
korttidsvistelse och växelvård till personer med demenssjukdom.  
 
Baspersonalen har erbjudits utbildning i Durewallsmetoden. Utbildning ger kunskaper om vad som 
utlöser en utåtagerande situation och hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och 
bemötande kan undvika samt bemöta dessa beteenden. 
 
En kompetensförsörjningsplan för legitimerad personal samt för personal inom myndighet har 
utarbetats som tydliggör utbildningsinsatser inom demensområdet. 
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God palliativ vård i livets slutskede 
Handboken för palliativ vård i livets slutskede reviderats och finns nu beskriven som en process med 
tillhörande instruktioner. Förvaltningen har förbättrat resultaten i palliativregistret i jämförelse med 
tidigare år men når ändå inte upp till de nationella målområdena. Områden som prioriterats är att 
säkerställa att samtliga dödsfall registreras i det palliativa registret samt att öka andelen som fått en 
smärtskattning samt munhälsobedömning sista levnadsveckan. Analysen visar inga skillnader vad gäller 
vården av män och kvinnor men en viss skillnad i resultaten kan ses mellan de olika verksamheterna. 
För mer information se bilaga 3. 
 
Läkemedel 
Vårdinventeringen visar att en femtedel av patienterna på vård- och omsorgsboende har behandling 
med tre eller fler psykofarmaka (inklusive lugnande läkemedel, sömnmedel). Ingen förändring från 
föregående år. Dessa läkemedel räknas som olämpliga eftersom de ger biverkningar som t.ex. 
förvirring och ökad fallrisk. Den nationella statistiken ” Öppna jämförelser äldreomsorg” bekräftar 
resultatet trots en viss förbättring.  
 
Det har registrerats 67 avvikelser om misstanke om svinn och stöld av läkemedel. Inga patienter har 
blivit utan läkemedel och stölderna har polisanmälts samt utretts av respektive verksamhet och MAS. 
Åtgärder som vidtagits är att framtagandet av rutin för läkemedelsvinn och checklista är klar och 
används. Ytterligare åtgärder som vidtagits för att säkerställa läkemedelsförvaringen är bland annat 
inköp av fler läkemedelsskåp samt säkra loggning till läkemedelsskåp. Införandet av digitala 
signeringslistor kommer att öka säkerheten kring kontrollräkning av läkemedel, minimera antalet 
avvikelser på grund av uteblivna och missade insatser då systemet påminner i realtid.  
 

Läkemedelsgenomgångar 
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i hälso- och sjukvården och där verksamheten 
övertagit läkemedelsansvaret ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per år.  
 
Vårdcentralernas intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar mellan 12-15 månader. Detta 
medför att vi inte får jämförbara siffror vilket påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllelse. 
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna 
och hemsjukvården i syfte att förbättra kvalitén för patienten. 
 
Resultaten i den statistik som togs fram i oktober månad visade att 53 % på vård- och omsorgsboende 
hade en aktuell läkemedelsgenomgång. Det är en förbättring jämfört med 2018 då 45 % hade en 
aktuell läkemedelsgenomgång. Inom ordinärt boende finns det en osäkerhet i statistiken, för att åtgärda 
det så går det from den 1 april 2019 att registrera i verksamhetssystemet om läkemedelsansvaret 
övertagits.  
 

Läkemedelshantering kvalitetsgranskning 
Inom förvaltningen har enhetschefer för korttidsenheter, vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst 
ansvarat för att göra egenkontroll. 34 enkäter har fyllts i och utifrån enkätsvar har 23 handlingsplaner 
upprättats. Utifrån den förskriften om läkemedelshanetring har granskning genomförts av både MAS i 
Borås Stad (internt) samt av MAS från annan kommun (externt) på 16 enheter. Både den interna och 
den externa granskningen visar på samma förbättringsområden. Enheterna behöver ta fram eller 
revidera lokala instruktioner för läkemedelshantering samt säkerställa att all personal arbetar efter dem. 
Ansvaret för att delegeringar är aktuella och signerade behöver tydliggöras samt att baspersonal ska 
veta när sjuksköterska ska kontaktas vid läkemedelsfrågor. 
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Mat och måltidsmiljön 
Fokus har varit att implementera Livsmedelverkets råd om ”Bra måltider inom äldreomsorgen” i 
berörda verksamheter. De avsnitt i råden som varit i fokus är integrerade, trivsamma, goda samt 
näringsriktiga måltider. Inom vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet finns minst ett 
måltidsombud/avdelning. Nätverksmöten har genomförts för samtliga måltidsombud (ca 110 
personer) vid ett tillfälle/termin. Under hösten påbörjades en utbildning till berörda enhetschefer och 
måltidsombud i ämnet näringsriktiga måltider. 
 

Munhälsa och nödvändig tandvård 
Förvaltningen har med utgångspunkt från 2018 års överenskommelse om samverkansprojekt för 
förbättrad munhälsa hos äldre i Borås Stad tillsammans med Tandvårdsstyrelsen i VGR fortsatt arbetet 
med munhälsa och nödvändig tandvård. Två tandhygienister finns anställda på 50 % vardera och som 
har i uppdrag att bland annat stärka kompetensen hos kommunens personal i intygsutfärdande, 
munhälsobedömningar enligt ROAG samt och utförande av daglig munvård. Under året har 
utbildning genomförts för cirka 325 baspersonal, 61 sjuksköterskor och 15 arbetsterapeuter.  
 
Målet inom förvaltningen är att minst 90 % av patienterna har en aktuell munhälsobedömning i Viva. 
Andelen patienter med aktuella riskbedömningar har ökat från 15 % (2018) till 46 % (2019) på vård- 
och omsorgsboende och i ordinärt boende från 14 % till 30 %. 
 

Riskbedömningar fall, undernäring, trycksår samt munhälsa 
Processen för riskförebyggande vårdåtgärder, med tillhörande instruktioner finns publicerade och 
implementering av arbetssätt med det tillhörande nationella kvalitetsregistret Senior alert har under året 
genomförts inom samtliga verksamheter. Antalet unika patienter som har en riskbedömning i Senior 
alert har ökat från 219 (2018) till 727 (2019). Antalet riskbedömningar har ökat från 262 till 927. På 93 
% av riskbedömningar finns en eller flera risker identifierade. 
 
Målet inom förvaltningen är att minst 90 % av patienterna har en aktuell riskbedömning i Viva. Antalet 
patienter med aktuella riskbedömningar i Viva avseende fall, undernäring och trycksår har ökat jämfört 
med föregående år. För mer information se bilaga 4. 
 

Samordnad Individuell Plan (SIP)  
Utbildningar av SIP lotsar har fortsatt under året och i december 2019 fanns det ca 45 utbildade lotsar. 
SIP lotsar träffas i årliga dialogmöten som hålls via SIP koordinator. Att öka andelen SIP är ett 
prioriterat område i närvårdssamverkan.  
 

Skydds- och begränsningsåtgärder 
Området skydds- och begränsningsåtgärder har varit en del i egenkontrollen i syfte att öka kunskapen. 
Rutinen för skydds- och begränsningsåtgärder har reviderats och ett förbättringsarbete har påbörjats 
för att kunna följa statistik på insatta skydds- och begränsningsåtgärder på ett strukturerat sätt.  
 

Trycksår 
MAS och MAR genomfört en fördjupad analys av inkomna avvikelserapporter trycksår. 
Djupgranskningen visar att flertalet uppkomna trycksår delvis beror på att patienter inte vill medverka i 
sin vård eller att trycksåret har uppkommit hos annan vårdgivare. Det finns fortfarande trycksår som 
uppkommer i verksamheten som hade varit undvikbara.  
 Av nio rapporterade avvikelser på vård- och omsorgsboende var det endast fyra som var faktiska 
trycksår. Detta är en minskning från föregående år då 16 trycksår rapporterades. Troligen är detta ett 
resultat av inköp av grundutrustning tryckavlastade basmadrasser samt ökad kompetens. Inom ordinärt 
boende är 17 rapporterade avvikelser trycksår jämfört med föregående års 13. En ökning som visar på 
behov av ökad kompetens hos personal.  
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Verksamhetstillsyner 
MAS, MAR och SAS har genomfört fem planerade verksamhetstillsyner. Tre av dessa genomfördes 
inom egen regi på följande enheter: 

 Hemtjänsten Norrmalm 

 Vård och omsorgsboende Sörmarksgatan 201-205 

 Dagverksamhet Rundeln 
 
SAS har genomfört en planerad verksamhetstillsyn på Myndighet. 
 
Granskning av verksamheten visar att det finns förbättringsområden inom ett flertal områden. Samma 
områden som synts vid föregående års granskningar är fortfarande aktuella. Områdena är, 
dokumentation utifrån båda lagrummen, avvikelsehantering, samt följsamhet till rutiner. Doku- 
mentationen granskas inför besöken och det finns brister i både SOL och HSL dokumentation. 
Gällande avvikelser finns risk för underrapportering samt bristande uppföljningar. Under 2019 
utfördes färre planerade verksamhetstillsyner då ett förändringsarbete kring granskning av 
verksamhetens kvalitet har genomförts. 
 
Välfärdsteknik och e-hälsa 
Matinköp online (Webb-inköp) är infört i alla hemtjänstområden under våren 2019. 
 
Under året har en upphandling av nya larmsystem och mobila trygghetslarm till verksamhetsområdena 
vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemteam, korttid, larm och natt pågått.  I upphandlingen 
inkluderas en rad olika tillval eller välfärdsteknik som ska främja den enskilde personens 
självständighet, trygghet, delaktighet, aktivitet och valfrihet. Den juridiska processen kring 
överprövningen har pågått under resterande del av 2019 och upphandlingen kommer att göras om 
2020. 
 
I projektet för Viva app (applikation) utvecklades en app för smartphones. Appen är en förenklad del 
av Viva där baspersonal bland annat kan läsa genomförandeplan, läsa anteckningar, registrera 
avvikelser och registrera åtgärdsregistreringar. Projektet genomförde piloter och tester av appen under 
första halvåret 2019 med målsättningen att driftsätta appen under hösten inom Vård- och 
äldreförvaltningen. Vid driftstart upptäcktes några allvarliga problem med bland annat säkerheten och 
kommunikation, vilket har gjort att projektet har behövt skjuta fram tidplanen för införandet och 
istället fokusera på att tillsammans med leverantören åtgärda de uppkomna problemen. Viva web för 
legitimerad personal har under året varit en pilot och arbetssättet med att dokumentera hemma hos 
patienten kommer att implementeras under 2020. 
 

Öppna jämförelser äldreomsorg/socialtjänst samt enhetsenkät 
För tionde gången har Socialstyrelsen presenterat Öppna jämförelser av vård och omsorg till äldre. På 
många områden får äldreomsorgen ett sämre resultat jämfört med övriga kommuner. En 
handlingsplan har tagits fram och förbättringsområden är bland annat det riskförebyggande arbetet 
och att minska olämpliga läkemedel. Enhetsenkäten till hemtjänst och vård- och omsorgboende samt 
enkäten Öppna jämförelser socialtjänst, undersöker hur samverkan i kommunen sker kring den 
enskilde, både internt och externt. Enkäterna undersöker också om det finns rutiner för att upptäcka 
risker för ex undernäring hos enskilda. Flertalet av de efterfrågade rutinerna och arbetssätten har 
upprättas eller är under framtagande inför kommande år. 
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Riskanalys 
 

Förvaltningen har genomfört sex risk- och konsekvensanalyser på övergripande nivå. Med 
utgångspunkt från genomförda riskanalyser har handlingsplaner upprättats där risk identifierats. Enligt 
rutinen ska handlingsplanerna följas upp inom sex månader efter genomförd riskanalys. Riskanalyserna 
har handlat om: 

 Införandet av digitala signeringslistor (MCSS) 

 Införandet av Viva omsorgsapp 

 Införandet av teamrutinen som reviderats 

 Införandet av processen ”Att rapportera, utreda och följa upp HSL-, SoL- och LSS avvikelser samt 
Lex Sarah” 

 Pilotprojektet av förändrad intsatsplanering inom hemtjänsten.  

 Samlokalisering för sjuksköterskor i kväll- och nattorganisationen och hemtjänstens 
personal i larm- och nattorganisation 
 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 
Avvikelser HSL i egen regi 
Det har totalt rapporterats 14 381 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. Motsvarande siffra för 
2018 var 11 896. En ny indelning i verksamhetssystemet Viva har gjort det svårt att tolka 
avvikelsestatistiken. För mer information se bilaga 5. 
 

 Fall - totalt rapporterades 6 907 avvikelser, under 2018 var motsvarande siffra 6 531. 

 Läkemedel - totalt rapporterades 5 075 avvikelser, under 2018 var motsvarande siffra 3 718. 
Om man beräknar att antalet patienter med helt övertaget läkemedelsansvar får två doser per dygn är det 0,4 
procent av alla utdelade doser som lett till avvikelser. 

 Övriga Hälso- och sjukvårdsavvikelser- totalt rapporterades 2 399 avvikelser, under 2018 var 
motsvarande siffra 1647. Uteblivna beställda hälso- och sjukvårdsinsatser är det område som ökat 
mest. 

 
Införandet av ett nytt digitalt system MCSS för signering kan vara en orsak till att avvikelserna för 
läkmedel och övriga hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat markant. Då insatserna inte i signeras i tid 
eller uteblir upptäcks det i realtid. Det är svårt att dra slutsatser under införandet då det förekommit 
handhavandefel och bristande följsamhet till rutin. Det som kan utläsas på vård och omsorgsboende 
under perioden 15 april till 31 december är att det utförts 1500872 insatser där 97 % är signerade varav 
86 % i tid. Inom område hemtjänst har det systemet använts för kort tid för att kunna utläsa relevanta 
resultat.  

 
Avvikelser HSL i vårdsamverkan 
En avvikelse i vårdsamverkan är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer 
inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, 
vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt. En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har 
inträffat, inte på vem som har varit inblandad. 
 
Inom förvaltningen har man upptäckt 152 avvikelser som inträffat inom VGR. Dessa handlar till 
största delen om informationsöverföring, läkemedel och vård och behandling. Majoriteten har inträffat 
i samband med utskrivning från sjukhus. Inom VGR (sjukhus och primärvård) har man upptäckt 80 
avvikelser som inträffat inom förvaltningen. Dessa berör främst informationsöverföring, vård och 
behandling samt provtagning. 



 

19  

Avvikelser SoL i egen regi 
Det har totalt rapporterats 1 035 SoL avvikelser i verksamhetssystemet Viva kopplat mot vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst och korttid. Motsvarande siffra för 2018 var 967. Sammanställningen visar 
att SoL avvikelserna främst handlar om brister i utförande av insats (602  dvs. vid 58 % av avvikelserna 
– en ökning jmf med 2018 då det var 50 %). Orsaken till avvikelserna har främst varit bristande 
rutiner, brister i kommunikation och otillräckliga kunskaper. För mer information se bilaga 6. 
 
Det som beskrivs i händelserna inom brister i utförande av insatser kan exempelvis vara att brukarens 
inkontinensskydd inte blir bytt i tid och att insatser inte har planerats ut på personalens schema. 
 
Det rapporteras fortfarande något färre avvikelser inom vård- och omsorgsboende jämfört med inom 
hemtjänst, och det är även några enheter som inte har rapporterat någon avvikelse alls.  
 
Det har skett en förbättring i att följa upp och åtgärda de avvikelser som rapporteras. Fortfarande är 
det några enheter, främst inom hemtjänsten, där avvikelser ligger kvar i verksamhetssystemet utan att 
ha åtgärdats eller avslutats. Verksamheterna har fått stöd och utbildning för att detta ska förbättras. 
 
Myndighet har rapporterat 52 SoL avvikelser, varav 31 berör den egna verksamheten. Under året har 
en ökning inom myndighet skett i att rapportera avvikelser inom den egna verksamheten. Orsaken är 
att de anställda blivit bättre på att även rapportera det som brister inom den egna verksamheten.  
För mer information se bilaga 6. 

 
Synpunkter 
Det har rapporterats 265 synpunkter under året, vilket är en ökning jämfört med föregående år då 218 
synpunkter rapporterades. Av de inkomna synpunkterna så är 179 klagomål men där finns också 15 
beröm och 34 frågor till verksamheterna. De flesta klagomålen handlar om kvaliteten på de tjänster 
som utförts. Flertalet synpunkter tar upp brister i insatsens utförande eller helt uteblivna insatser. 
Många inkomna synpunkter på bemötande handlar om att det brister när det gäller språkkunskaper 
hos medarbetarna vilket medför att brukaren inte förstår eller kan göra sig förstådda. Inom 
hemtjänsten utmärker sig antalet synpunkter kring bilkörning; höga hastigheter samt att bilarna 
parkeras så att det hindrar andra från att komma fram. För mer information se bilaga 7. 

 

Lex Maria och lex Sarah 
 
Lex Maria 
MAS och MAR har under året påbörjat utredning av 45 händelser där det med risk för allvarlig 
vårdskada, fyra av dessa anmäldes som lex Maria. Av dessa är 37 händelser avslutade. Utredningarna 
har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten, klagomål/orosanmälan från patient 
och/eller närstående samt från patientnämnd och IVO som begärt uppgifter. Anmälningarna Lex 
Maria berör en för hög dos av läkemedel, felgivet läkemedel, en försenad diagnos och en utebliven 
sjuksköterskekontakt.   
 
Enligt svar från IVO har vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter utifrån utredning och vidtagna åtgärder 
för att så långt det är möjligt förhindra att händelserna upprepas.  
 

Anmälan medicintekniska produkter  
Sex anmälningar har gjorts till läkemedelsverket angående produktfel på mecintekniska produkter. 
Produktfelen gällde fyra rollatorer, en arbetsstol och en säng. 
 
Lex Sarah 
85 utredningar har genomförts utifrån inkomna rapporter om risk för 
missförhållande/missförhållande. 2018 års siffra var 89. För mer information se bilaga 8. 
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Anmälan till IVO 
Fyra lex Sarah ärenden har anmälts till IVO, två där det bedömts föreligga allvarligt missförhållande 
och två där det bedömts föreligga påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. I samtliga ärenden har 
IVO bedömt att nämnden fullgjort sin skyldighet enligt gällande lagstiftning utifrån att ha identifierat 
bakomliggande orsaker samt vidtagit och planerat åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar 
igen. Händelserna berör: 

 En brukare påträffades avliden i hemmet. Orsaken till missförhållandet var dels att personalen inte 
följt rutinen om en brukare inte öppnar och dels att det inte fanns rutin om samverkan med IFO 
och instruktioner om skyldigheten för hemtjänstpersonal att anmäla allvarligt missbruk.   

 En brukare föll ur sängen på ett vård- och äldreboende eftersom hen hade svårigheter med 
manövreringsdosan och sängen hamnade i högsta läge. Hen avled ett par dagar senare. Orsakerna 
till missförhållandet som identifierades var brister i den tekniska utrustningen och avsaknad av 
rutiner vid inflyttning på boendet. 

 På ett vård- och äldreboende inträffade flera händelser under nattpass; personal hade ett otrevligt 
bemötande när brukare larmade. Dessutom besvarades inte larm och brukare fick inte hjälp när 
behov uppstod som orsakades av att personal har sovit under vissa nattpass. Rutiner har tagits 
fram och arbetssätt har förändrats för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen. 

 En brukare som vistades på korttid tog sig ut genom ett fönster och ramlade ner på marken 
utanför och avled av skadorna. Ett antal brister identifierades vid utredningen som kan ha medfört 
att det blev fel val av vårdform och ej tillräckligt initierade sjukvårdskontakter innan den beslutade 
kortttidsvistelsen. 

 
Övrigt inom lex Sarah 
Det är inom tre områden som det förekommer fler rapporter och dessa är: 

 Brister i utförande av insats handlar flera lex Sarah utredningar om som uppstår i samband med 
den personliga omvårdnaden. Till exempel uteblivet byte av inkontinensskydd och obesvarade 
larm. 

 Ekonomiska övergrepp har rapporterats där föremål eller kontanter försvinner/saknas för 
brukarna. Det har förekommit i en utredning att det har säkerställts att en medarbetare var 
involverad i händelsen men i övriga har detta inte gått att fastställa. 

 Brister i bemötande är händelser där brukarna upplever att de inte blivit bemötta på ett värdigt och 
professionellt sätt.  

 
I utredningarna enligt lex Sarah under 2019 har vissa övergripande orsaker och åtgärder framträtt 
tydligare:  

 Avsaknad av rutiner eller följsamhet till dem har lett till åtgärdsförslag om att upprätta eller 
revidera rutiner och att säkerställa följsamheten till dem.  

 Brister i dokumentationen både vad gäller löpande dokumentation och brukarnas 
genomförandeplaner. Ett flertal utredningar har mynnat ut i förslag om förbättringsåtgärder i social 
dokumentation. SAS ser att detta är ett stort utvecklings- och förbättringsområde som måste 
åtgärdas på övergripande nivå inom förvaltningen. 

 Orsaker till brister i bemötande handlar oftast om att personal inte har ett förhållningssätt som 
utgår från den nationella värdegrunden om äldre. Detta får till konsekvens att brukaren inte 
bemöts på ett värdigt och respektfullt sätt. Åtgärder som behöver genomföras är att säkerställa att 
all personal har ett förhållningssätt i mötet med brukaren där värdegrunden är i fokus. 

 När ledningen arbetar aktivt med att förbättra kommunikation, samverkan och förhållningssätt 
inom personalgrupperna har kvaliteten för brukarna blivit bättre.   

 Andra åtgärder som har föreslagits är bland annat att gå igenom rapporteringsskyldigheten enligt 
lex Sarah, se över utrustning och/eller teknik samt genomförande av utbildningsinsatser och att 
använda BPSD.  
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Uppföljning av lex Sarah 

I augusti 2019 skickades en enkät om lex Sarah ut till samtliga enhetschefer inom vård- och 
äldreförvaltningen. Svarsfrekvensen var hög. Enhetscheferna fick svara på om de hade haft något lex 
Sarah ärende på sin enhet första halvåret 2019, vilka åtgärder de i så fall hade vidtagit och vilka 
förbättringar de hade lett till. De som inte hade haft något lex Sarah ärende fick ange vad de trodde det 
berodde på. 23 enhetschefer svarade att de inte hade haft något ärende. Som skäl angavs bland annat 
kunskapsbrist, kultur på arbetsplatsen, rädsla för att anmäla en kollega och att det skrevs avvikelser 
istället för att rapportera enligt lex Sarah. 
 
De åtgärder som vidtagits var bland annat: 

 Se över och uppdatera rutiner, ta fram nya rutiner, se till att personalen har kunskap om de rutiner 
som finns och följer dessa.  

 Se över teknik och utrustning såsom larmanordningar, säkerhet vid fönster och dörrar. 

 Genomgång av vikten av dokumentation. 
 
Förbättringar som åtgärderna lett till var bland annat: 

 Ökad följsamhet till rutiner och bättre kommunikation. 

 Tydligare struktur och ledning. 

 Ökad benägenhet att be om hjälp 

 Reflektion att det behöver pratas mer om lex Sarah på arbetsplatserna. 
 
Resultatet av enkäterna har återkopplats till verksamheten i början av 2020. 
 
 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV 
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom upphandlad 
verksamhet, både LOU och LOV.  
 
MAS, MAR och SAS genomfört två verksamhetstillsyner. Resultatet visar förbättringsområden inom 
dokumentation och det systematiska förbättringsarbetet utifrån avvikelser. Tillsynerna har genomförts 
inom följande enheter: 

 Vård och omsorgsboende Kapplandsgatan 

 Hemtjänst, Med Omtanke 
 
Granskning av verksamheten visar att det finns förbättringsområden inom ett flertal områden. Samma 
områden som synts vid föregående års granskningar är fortfarande aktuella. Områdena är, 
dokumentation utifrån båda lagrummen, avvikelsehantering, samt följsamhet till rutiner.  
Dokumentation granskas inför besöken och det finns brister i både SOL dokumentation och HSL 
dokumentation. Gällande avvikelser finns risk för underrapportering samt bristande uppfölj- ningar.  
 
Avvikelser enligt HSL och SoL som har registrertats i Viva, se bilaga 9 
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Mål och aktiviteter för kommande år 
 

Vård- och äldreförvaltningen har att förhålla sig till de övergripande mål som finns i budget 2020 från 
Kommunfullmäktige och till de mål som Vård- och äldrenämnden fastslagit. Samtliga mål har omsatts 
till aktiviteter som ska genomföras och följas upp under 2020. Som ett stöd för att systematiskt följa 
upp kvalitetsarbetet har ett årshjul för egenkontroller tagits fram med utgångspunkt från SOSFS 
2011:9, om ledningssystem. I ledningssystemet finns styrande dokument  för aktiviteter och rutiner 
som ingår i verksamhetens processer. Under 2020 kommer mallar för egenkontroll att tas fram på 
enhetsnivå.   
 
Förvaltningens förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att 
attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för 
framtidens krav och förändringar. Det kan även handla om att avveckla eller ställa om kompetens för 
att uppnå verksamhetens mål. 
Fortsatt arbete med att utveckla förvaltningens huvud-, lednings- och stödprocesser.  

 Processen ”att tillhandahålla hälso- och sjukvård” kommer fokusera på huvudprocessen (inklusive 
rehabilitering) samt läkemedel och delegering.  

 Processen ”att tillhandahålla omsorg och stöd” kommer att fokusera på IBIC och förenklat 
beslutsfattande. 

 Processen ”att rapporteras, utreda och följa upp avvikelser enligt SoL och HSL inklusive lex 
Sarah” kommer att implementeras. 

 
MAS, MAR och SAS kommer att genomföra verksamhetsgranskningar med fokus på 
brukarens/patientens delaktighet. 
 
Organisation och arbetssätt för social dokumentation i verkställigheten kommer att ses över och 
utbildningsinsatser kommer att genomföras. Larm- och nattorganisationen kommer att införa 
arbetssätt i genomförandeplaner för brukarens nattinsatser. 
 
Fortsätta arbetet med att införa och utveckla välfärdsteknik enligt den plan som nämnden tagit fram 
samt följa upp effekterna för brukare/patient, medarbetare och chefer.  
 
Nationellt pågår en omställning av vården som kommer påverka kommunen. Omställningen benämns 
nära vård.  Detta ställer större krav på kommunens hälso- och sjukvård, socialtjänst och regionen.  
 
I Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med framtidens vårdinformationsmiljö, en 
digitaliseringssatsning som även kommer involvera kommunen.  
 
Fortsatt utveckling av modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. Idag finns ett särskilt Hemteam, 
men modellen kan komma att förändras, inte minst för att möta de förändrade behov som 
omställningen av vården kan innebära. En utvärdering/uppföljning av nuvarande Hemteam kommer 
att göras under 2020. 
 
Under 2020 är det utifrån vårdsamverkan tänkt att fler planeringar ska ske i brukarens hem. Målet är 
att delaktigheten ska stärkas när planeringen sker i den nära hemmiljön där vård och omsorg sedan ska 
tillgodoses. Även antalet SIP behöver öka vilket skulle medföra stärkt delaktighet, här har 
förvaltningen och vårdgrannar ett långsiktigt utvecklingsarbete att göra tillsammans.  
 
Nationell handlingsplan för att öka patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 ”Agera för säker 
vård” kommer att omhändertas. 
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Bilaga 1 - Brukarundersökning  

Vård- och omsorgsboende 

 
 
 
 

 
Hemtjänst 

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen Brukarna upplevelse av ensamhet 

Brukarna känner förtroende för personalen Brukarna kan påverka vilka tider man får hjälp 

Brukarna är sammantaget nöjda med hemtjänst   Brukarna upplever att man får information om tillfälliga förändringar 

Att personalen utför sina arbetuppggifter bra Brukarna vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

Brukarna upplever att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras 

Brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med personalen 

 
Korttid/Hemteam 

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen Brukarna vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

Brukarna känner förtroende för personalen Brukarna upplever måltiden som en trevlig stund på dagen 

Brukarna är sammantaget med korttid/hemteam  

 
  

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen Brukarnas upplevelse av ensamhet 

Brukarna känner sig trygga på sitt vård- och omsorgsboende Brukarna upplever att man får information om tillfälliga förändringar 

Brukarna känner förtroende för personalen Brukarna vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 

Brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med personalen Brukarna kan påverka vilka tider man får hjälp 

Brukarna är sammantaget nöjda med sitt vård- och omsorgsboende Brukarna upplever att det är lätt att komma utomhus 

Brukarna är sammantaget nöjda med sitt äldreboende Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds 
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Bilaga 2 – BPSD registret 
 

 
*NPI är en skala som är utvecklad för att mäta beteendesymptom (BPSD) vid olika demenssjukdomar. 
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Bilaga 3 – Palliativa registret 
 

 
 

 

 

 

Dokumenterad smärtskattning och munhälsobedömning sista levnadsveckan 
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Bilaga 4 – Riskförebyggande vårdåtgärder 
 

 

 
 

 
 

 

 Andel patienter med aktuell riskbedömning Viva 

 Fall 
2018 

Fall 
2019 

Undernäring  
2018 

Undernäring 
2019 

Trycksår 
2018 

Trycksår 
2019 

Ohälsa i munnen 
2018 

Ohälsa i 
munnen 2019 

Vård- och omsorgsboende 37 % 54 % 35 % 54 % 37 % 54 % 15 % 46 % 

Ordinärt boende 27 % 49 % 26 % 47 % 25 % 48 % 14 30 % 
 
 

  

2018 
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Bilaga 5 - HSL avvikelser Vård- och äldreförvaltningen egen regi 
 

 
 

  

HSL 

totalt

Fall Läkemedel Inforations

överföring

Dokumentation Medicinteknisk 

produkt

Trycksår Vårdplanering Delegerad 

HSL insat

HSL insats Teammöte

Dagverksamhet 31 13 16 0 0 2 0 0 0 0 0

Hemtjänst 7372 3351 2924 180 236 108 17 92 300 130 34

Korttid 608 332 236 8 6 4 1 3 7 9 2

Larm natt 512 501 5 1 1 1 0 1 2 0 0

Vobo 5033 2710 1894 68 82 54 9 18 128 58 12

HSV team 825 0 0 164 144 91 13 86 192 111 24

VÄF totalt 2019 14381 6907 5075 421 469 260 40 200 629 308 72
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Bilaga 6 - SoL avvikelser Vård- och äldreförvaltningen egen regi 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Avvikelser rapporterade inom myndighet (på sig själva)    

  
Ej verkställt 

beslut/beställning 
Avvikelse från 

rutin 

Brister i respekt 

eller hänsyn till 

brukare 

Brister i rättssäkerhet 

vid handläggning och 

genomförande 

Interna brister i 

informationsöverföring 

mellan 

enheter/professioner Summa: 

 Myndighet 1 8 1 14 7 31 
 

 

  

Brister i 

bemötande av 

anställda mfl

Brister i fysisk 

miljö

Brister i respekt 

och integritet

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Brister i utförande 

av insatser

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt övergrepp Psykiska 

övergrepp

Schema fel Annat Antal redovisade 

avvikelser

Totalt ej 

uppföljning

Dagverksamhet

Hemtjänst 19 19 15 304 9 8 2 237 565 76

Korttid 3 6 1 6 15

Larm Natt 4 4 13 1 10 23

Vobo 15 31 4 260 7 17 2 94 397 32

HSV Team 1 19 2 1 13 35 10

Vård och äldreförv 38 51 26 602 17 28 5 360 1 035 118

Bristande rutiner Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarfördelning

Otillräcklig 

information

Otillräckliga 

instruktion

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat

Dagverksamhet

Hemtjänst 126 123 46 21 70 22 50 92 223

Korttid 6 2 1 1 1 8

Larm Natt 8 11 5 1 2 1 3 3 4

Vobo 109 42 20 7 32 19 85 78 123

VÄF HSV Team 10 7 2 6 2 6 12

Vård och äldreförv 259 185 73 29 111 42 141 180 370

Inga risker Risker som skall 

åtgärdas

Allvarliga risker

Dagverksamhet

Hemtjänst 427 111 31

Korttid 5 10

Larm Natt 15 3 5

Vobo 232 124 42

HSV Team 18 15 1

Vård och äldreförv 697 263 79
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Bilaga 7 – Synpunkter 
 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förebyggande/IT/Mötesplatser 6 Beröm 

Myndighet 26 Klagomål på tjänst 

Hälso- och sjukvård 17 Klagomål på tjänst 

Hemtjänst, egen regi 95 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Hemtjänst, privata 4 Klagomål på tjänst 

Vård- och omsorgsboende, egen 
regi 

50 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Vård- och omsorgsboende, privat 3 Varav ett beröm 

Korttid, hemteamet och larm/natt 17 Klagomål på tjänst 

Kost. lokalvård, vaktmästeri 6 Klagomål på tjänst 

Politiker 11 Klagomål, frågor och förslag 

Övergripande för VÄF 30 Frågor om tjänster och information 

Totalt för förvaltningen 265  
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Bilaga 8 – Lex Sarah, Vård- och äldreförvaltningen egen regi 

 

 
 

Vård och äldreförvaltningen
LEX VÄF Hemtjänst LEX VÄF Korttid LEX VÄF 

Larm/nattorganisationen

LEX VÄF Myndighet LEX VÄF Vobo TOTALT

1. Utredning avslutas - inget missförhållande 11 1 2 11 25

2. Utredning avslutas - risk för 

missförhållande 8 2 3 19 32

3. Utredning avslutas - missförhållande 6 1 17 24

4. Utredning avslutas - påtaglig risk för 

allvarligt missförhållande 1 1 2

5. Utredning avslutas - allvarligt 

missförhållande 1 1 2

TOTALT 26 1 3 6 49 85
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Bilaga 9 - Avvikelser privata utförare 

Avvikelser HSL privata utförare 

 

 

Avvikelser SOL privata utförare 

 
 
 

 
 

 
 

HSL totalt Fall Läkemedel Inforations

överföring

Dokumentation Medicinteknisk 

produkt

Trycksår Vårdplanering Delegerad 

HSL insat

HSL insats Teammöte

Privat hemtjänst 413 156 133 20 22 7 4 11 44 14 2

Privat vård- och 

omsorgsboende 639 327 231 11 9 7 6 6 32 9 1

Privata utförare 

totalt 2019 1052 483 364 31 31 14 10 17 76 23 3

 

Brister i 

bemötande av 

anställda mfl

Brister i fysisk 

miljö

Brister i respekt 

och integritet

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Brister i utförande 

av insatser

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt övergrepp Psykiska 

övergrepp

Schema fel Annat Antal redovisade 

avvikelser

Totalt ej uppföljning

Privat hemtjänst 1 1 0 1 5 0 1 2 0 10 20 6

Privat Vobo 2 4 0 1 7 0 12 2 0 25 50 12

Privata utförarer totalt 2019 3 5 0 2 12 0 13 4 0 35 70 18

Bristande rutiner Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarfördelning

Otillräcklig 

information

Otillräckliga 

instruktion

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat

Privat Hemtjänst 4 4 0 2 2 2 1 4 9

Privat Vobo 8 5 2 3 2 1 4 4 32

Privata utförarer totalt 2019 12 9 2 5 4 3 5 8 41

Inga risker Risker som skall 

åtgärdas

Allvarliga risker

Privat hemtjänst 13 7 0

Privat Vobo 24 25 1

Privata utförarer totalt 2019 37 32 1



Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annica Olausson 
Handläggare 
033 358286 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00070 1.1.3.1 

Nyproduktion trygghetsbostäder på Kv. Kasernen 2 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att  

1. ställa sig positiv till AB Bostäders planer att bygga och driva

trygghetsbostäder i Kv. Kasernen 2.

2. tillskriva Lokalförsörjningsnämnden med begäran om att

Lokalförsörjningsnämnden deltar i den fortsatta förhyrningen av

gemensamhetslokalen på Kv. Kasernen 2.

Ärendet i sin helhet 

AB-bostäder har planerat att nyproducera Trygghetsbostäder på Kv. Kasernen 

2 med 48 lägenheter. Eftersom det är ett Trygghetsboende har Borås Stad enligt 

regelverket skyldighet att bekosta en gemensamhetslokal motsvarande 2 

kvm/lägenhet, i detta fall 84 kvm till en kostnad av 11 900 kr/månad och en 

aktivitetssamordnare på 75% av en heltid. Förhyrningar, i detta fall av 

gemensamhetslokalen, sker i Borås Stad alltid via Lokalförsörjningsnämnden. 

Vård- och äldrenämnden anser att det är av största vikt att nyproducera 

trygghetsbostäder för att möta efterfrågan av denna typ av lägenheter. 

Nybyggnationen beräknas vara klar till hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Skiss på lokal till trygghetsboende

Samverkan 

Samverkan på FSG 2020-03-18 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. AB Bostäder Borås

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00014 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och 

avgifter i Borås Stad 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 

med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 

översänder densamma till Stadsrevisionen.    

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 

granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 

avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.  

Vård- och äldrenämnden behöver, enligt Stadsrevisionen, förstärka sitt arbete 

med den interna kontrollen genom att dokumentera motiveringen till varför 

kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-planen. Anledningen till att 

Vård- och äldrenämnden inte har dokumenterat motiveringen, är att 

kundfakturor har skattats lågt när risk- och konsekvensanalysen genomfördes. 

Risken hålls under uppsikt inför kommande år.  

Stadsrevisionen anser att det finns brister när det gäller dokumentation av 

riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter. Stadsrevisionen 

rekommenderar att Vård- och äldrenämnden tillser att det upprättas tillräcklig 

dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor 

och avgifter. Vård- och äldrenämnden påbörjade under 2018 en genomlysning 

av taxor och avgifter i syfte att få en strukturerad, effektiv och rättssäker 

hantering av brukarnas avgifter. I genomlysningen ingår att revidera befintliga 

rutiner och i de fall det behövs ta fram nya.  

Stadsrevisionen rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför 

rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut. I det pågående arbetet med genomlysning av 

taxor och avgifter inom Vård- och äldrenämnden och Sociala 

omsorgsnämnden, ingår att arbeta fram en rutin som säkerställer att 

Kommunfullmäktiges beslut följs.  

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 

med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 

översänder densamma till Stadsrevisionen.           
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Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 

granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 

avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.  

Vård- och äldrenämnden behöver, enligt Stadsrevisionen, förstärka sitt arbete 

med den interna kontrollen genom att dokumentera motiveringen till varför 

kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-planen. Anledningen till att 

Vård- och äldrenämnden inte har dokumenterat motiveringen, är att 

kundfakturor har skattats lågt när risk- och konsekvensanalysen genomfördes. 

Det finns heller inget krav i anvisningarna från Kommunfullmäktige, att 

dokumentera och motivera de områden där det föreligger låg risk. Tidigare 

uppföljningar visar på en god rutin och risken hålls under uppsikt inför 

kommande år.  

Stadsrevisionen anser att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 

gäller dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, 

med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Stadsrevisionen 

rekommenderar att Vård- och äldrenämnden tillser att det upprättas tillräcklig 

dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor 

och avgifter. Vård- och äldrenämnden påbörjade under 2018 en genomlysning 

av taxor och avgifter i syfte att få en strukturerad, effektiv och rättssäker 

hantering av brukarnas avgifter. I genomlysningen ingår att revidera befintliga 

rutiner och i de fall det behövs ta fram nya. Genomlysningen genomförs 

tillsammans med Sociala omsorgsnämnden för att finna samordningsvinster 

och för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Stadsrevisionen rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför 

rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 

Kommunfullmäktiges beslut. I det pågående arbetet med genomlysning av 

taxor och avgifter inom Vård- och äldrenämnden och Sociala 

omsorgsnämnden, ingår att arbeta fram en rutin som säkerställer att 

Kommunfullmäktiges beslut följs. I denna rutin kommer systematiska 

stickprover ingå för att säkerställa efterlevnaden.  

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 

med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 

översänder densamma till Stadsrevisionen.   

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport om taxor och avgifter 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-03-18. 
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

2. - 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1. Sammanfattning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom 
berörda nämnder tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.  

Intern kontroll 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till om hanteringen av 
taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen. 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs 
av lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid och kulturområdet där kommunen 
bestämmer avgiftens storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att 
göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från 
centralt håll för att säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter i nämnderna. En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen att utarbeta centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter. 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, att 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter. 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av 
avgiftshantering.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i enlighet med beslutade taxor och avgifter och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att Samhällsbyggnadsnämndens 
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.  

Vi rekommenderar att:  

• Samhällsbyggnadsnämnden att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovs-
avgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.  
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande.  
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2. Bakgrund  
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter.  

Från Qualitarium var huvudansvarig för granskningen Teodora Heim. Mattias Holmetun var projekt-
medarbetare och Roland Svensson kvalitetsansvarig.  

3. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 
• Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

6. Metod 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. Rapporten har varit föremål för faktagranskning där de intervjuade personerna 
fick ta del av iakttagelserna.  

7. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de 
iakttagelser som görs under granskningen.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 
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(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  
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9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  
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Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  
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Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 
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Revidering av delegationsordning 2020-03-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning.           

Ärendet i sin helhet 

Den 1 april 2020 börjar förvaltningen att tillämpa förenklat beslutsfattande. 

Med anledning av detta har Vård- och äldrenämndens delegationsordning 

reviderats. Biståndshandläggare och metodhandläggare har fått delegation på att 

ge bistånd i form av hemtjänst enligt förenklat beslutsfattande.  

I samband med revideringen har hela delegationsordningen setts över, nedan 

redovisas genomförda tillägg och uppdateringar.  

Tillägg 

Förtydligande delegation angående avskrivning av fordran avseende avgift enligt 

taxa för vård- och omsorg samt för mat inom omsorg har införts för 

enhetschefer och avgiftshandläggare.   

Delegation för verksamhetschef införs som förtydligar yttranden till IVO med 

anledning av klagomål eller tillsyn.  

Ny delegation till HR-chef införs angående skriftlig varning och avstängning 

utifrån Allmänna bestämmelser (AB).   

Efter processöversyn angående bostadsanpassningen har delegationsordningen 

förstärkts med delegation gällande bidragsbeslut inom bostadsanpassning. 

Uppdateringar  

På grund av ändring i Lagen om anställningsskydd (LAS) förändras ålder för 

arbetstagarens rätt att kvarstå i anställning till 68 år, från och med den 1 januari 

2020.  

Tidigare verksamhet hemtjänst och korttid är numera två verksamheter, 

verksamhetsområde hemtjänst och planeringsenhet och verksamhetsområde 

korttid, hemteam och natt och larm. Förkortningar och delegat har uppdaterats 

med aktuella uppgifter.  

Benämning chef för personalfunktion ersätts med den nya benämningen HR-

chef.                   



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsförteckning 2020-03-24

Samverkan 

Samverkan vid FSG 2020-03-18 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Förkortningar  
- Eventuellt förekommande 

 
AB Allmänna bestämmelser 
CKS Centrum för kunskap och säkerhet 
EC Enhetschef 
FB Föräldrabalken 
FC Förvaltningschef 
FVL Förvaltningslagen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
KomL Kommunallagen 
M Verksamhetsområde myndighet 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal 
MBL Medbestämmandelagen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SAS Socialt ansvarig samordnare     
SoL Socialtjänstlagen 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
VC Verksamhetschef 
VC (htj) Verksamhetschef hemtjänst  
VC (k) Verksamhetschef korttid  
VC (M) Verksamhetschef myndighet   
VC (vobo) Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 
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Förklaringar 

 

Ansvarsområde 
Vård- och äldrenämndens ansvarsområden framgår av reglementet. 

 

Syftet med delegation 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Verkställighet hör till respektive befattnings arbetsuppgifter och tas inte upp i en 
delegationsordning. Exempel på verkställighet är att genomföra förhandlingar, bevilja personal 
ledighet, besluta om lön, fakturera, lämna ut allmän offentlig handling.  

 

Delegater 
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Nämndens presidium 

 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott  

 En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 
nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 

Det går inte att fatta gemensamma beslut. T.ex. kan en grupp anställda eller en grupp bestående 
av anställda och förtroendevalda gemensamt inte fatta beslut. 

 

Vidaredelegation 
Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå och får inte delegeras vidare.  

Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef 
som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 

Ej delegerbara ärenden 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, t.ex när riktlinjer frångås 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 

Nämndens återkallande 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
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Brådskande ärenden 
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken utsträckning och i vilken 
form delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.  
 
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 

 

Attesträtt 
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet.  

 

Personalärenden 
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området. 
 
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av 
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut. 
 
För lönesättning gäller särskilda rutiner. 

 

Upphandlingsärenden 
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt Borås Stads regler för upphandling. Beslutsfattaren ansvarar för att 
välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och 
behovet av samordning. 
 
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 
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Kostnadsansvar 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 
sig om att täckning finns i budget. Detta avser uppstart av verksamheter och anställning av 
personal.  

 

Facklig samverkan och MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 
1. Allmän handling, Ekonomi och 

Personal  

   

 1.A. Allmän handling    

1 Utlämnande av uppgift med uppställande av 
förbehåll. 

10 kap. 14 § 
OSL 

12 kap. 2 § 
OSL 

Enhetschef  

2 Beslut att lämna ut personuppgifter till 
statliga myndigheter, när detta begärs för 
forskningsändamål.  

11 kap. 3 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

3 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd. 

25 kap. 1-2 §§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

4 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd i förhållande till den enskilde. 

25 kap. 6 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

5 Beslut om sekretess inom socialtjänsten för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden.  

26 kap. 1 § 
OSL 

Enhetschef  

Bitr 
verksamhetschef 

Verksamhets-
chef 

 

 

6 Beslut om sekretess för uppgift om 
personliga förhållanden i anmälan i ärende 
om klagomål mot kommunal hälso- och 
sjukvård eller dess personal. 

26 kap. 6 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

7 Beslut om sekretess för uppgift i anmälan 
eller utsaga från enskild om någons 
hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, i förhållande till den anmälan 
eller utsagan avser. 

26 kap. 5 § 
OSL 

Enhetschef  



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 9 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

8 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i ärende om 
bostadsanpassningsbidrag. 

26 kap. 12 § 
OSL 

Enhetschef 

Verksamhets-
chef 

 

9 Avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet i 
övrigt.  

 

6 kap. 2 och  
6 §§ OSL 

(2 kap. 2 och  
14 §§ TF) 

 

Verksamhets-
chef 

Chef för kvalitet 
och utveckling 

HR-chef 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

 1.B. Dataskyddsförordning    

1 Beslut med anledning av nämndens 
personuppgiftsansvar 

Dataskydds-
förordningen 

Förvaltningschef  

 1.C. Ekonomi, upphandling m.m.    

1 Begäran till Kommunstyrelsen om 
handkassa. 

Kontant-
hanterings-
PM från 
Stads-
revisionen 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

2 Skadeersättning till personal och allmänhet. 

 

 Respektive chef 

 

OBS!  
Konsultera alltid 
försäkrings-
ansvarig 
säkerhets-
samordnare (vid 
CKS) 

3 Tecknande av avtal för förhyrning av lokaler 
inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde upp till en hyreskostnad 
motsvarande 15 prisbasbelopp per år. 

 

 Förvaltningschef Hyra för ev. 
lokaler som 
lämnas i 
samband med 
förhyrning av 
nya räknas av.  

4 Uppdrag till Lokalförsörjningsförvaltningen 
om fastighetsrelaterade investeringar upp till 
15 prisbasbelopp. 

 Förvaltningschef Ex ombyggnad 
av befintlig lokal 
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Delegationsordning 10 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

5 Upphandling av varor och tjänster upp till 
ett (1) prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
10 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
25 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

  

 Enhetschef 

Verksamhets-
chef 

 

 

Avrop på 
befintliga 
ramavtal, utan 
förnyad 
konkurrens-
utsättning, inom 
drifts- och 
investerings-
budget anvisade 
medel betraktas 
som 
verkställighet 
och anmäls ej 

6 Tecknande av individavtal med externa 
utförare för korttidsplatser och 
korttidsboende. 

Teckna individavtal med externa utförare för 
köpt korttidsplats 

 Verksamhets-
chef (M) 

 

7 Teckna individavtal med externa utförare för 
köpt boendeplats. 

 Verksamhets-
chef (M) 

 

8 Tecknande av individavtal om att sälja 
korttidsplats till annan kommun eller 
myndighet.   

 Verksamhets-
chef (k) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

9 Tecknande av individavtal om att sälja vård- 
och omsorgsboendeplats till annan kommun 
eller myndighet.  

 Verksamhets-
chef (vobo) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

10 Utse attestanter. Borås Stads 
attest- 
reglemente 

Förvaltningschef  

11 Beslut om fördelning av tillfälliga statsbidrag.   Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

Ny  

12 

Avskrivning av fordran avseende avgift enligt 
taxa för vård och omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning samt avgift enligt taxa 
för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning upp till ett halvt 
basbelopp  
 

 

 Avgiftshandläggare 

Enhetschef  

 

 

 



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 11 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 1.D. Personalärenden    

1 Tillsvidareanställning av verksamhetschef. 
Före fyllda 68 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Förvaltningschef Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

 Tillsvidareanställning av biträdande 
verksamhetschef.  
Före fyllda 68 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Verksamhetschef 
(vobo) 

Verksamhetschef 
(htj) 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 
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Delegationsordning 12 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

2 Tillsvidareanställning av enhetschef. Före 
fyllda 68 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

 

Verksamhets- 
chef 

 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

3 Tillsvidareanställning av övrig personal.  
Före fyllda 68 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren verkställighet 
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Delegationsordning 13 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

4 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN och anställa 
för vikariat. Före fyllda 68 67 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren 
verkställighet. 

5 Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl eller arbetsbrist samt beslut 
om avsked.  

4 § 2 st och  
18-20 §§ LAS 

Biträdande 
verksamhetschef 

Verksamhets- 
chef 

 

 

Ny 

6 

Skriftlig varning 11 § AB  HR-chef 
 

 

Ny 

7 

Avstängning 

 

 

 

 

 

10 § AB  HR-chef   
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Delegationsordning 14 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 1.E. Medbestämmandelagen 
(MBL)/Samverkansavtalet 

   

1 Förhandling och information 11-12, 19 §§ 
MBL 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

HR-chef   

Anmäls inte 

2 Förhandling 14 § MBL HR-chef   

Verksamhetschef 

Anmäls inte 

3 Förhandling 38 § MBL Förvaltningschef Anmäls inte 

 
2. Ärendehandläggning 

   

 2.A. Bistånd   Punkt 4-15,  
17-20 avser att 
bifalla, avslå 
och/eller 
upphöra bistånd. 

1 Beslut om att utredning ska inledas.  
eller ej. 

11 kap. 1 § SoL  Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Inkluderar även 
att avvisa en 
ansökan. 

Ny 

2 

Beslut om att avvisa en ansökan.  Ingen 
laghänvisning 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

3 Beslut om att utredning ska avskrivas/avlutas.  11 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

4 Bistånd i form av hemtjänst. 

 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhand-ledare 

 

5 Bistånd i form av hemtjänst enligt förenklat 
beslutsfattande. 

4 kap. 2a § 
SoL 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 
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Delegationsordning 15 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

6 Beslut att omplacera vid bistånd om 
hemtjänst. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Byte av utförare 

7 Bistånd i form av trygghetslarm/ 
matdistribution. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

8 Bistånd i form av dagverksamhet. 4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

 9 Bistånd i form av kontaktperson.  4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

10 Bistånd i form av boendestöd. 4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

11  Beslut med anledning av ansökan om insats i 
annan kommun (inflyttning från annan 
kommun till Borås Stad). 

2a kap. 8 § SoL 
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

12 Bistånd i form om hemvårdsbidrag. 

, inklusive kostnadsfri avlösning, för personer 
som vårdar/stödjer en enskild person. 

4 kap. 2 § SoL 

5 kap. 10 § SoL 

 

 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

Enligt Vård- och 
äldrenämndens 
regler för 
hemvårdsbidrag. 
Beslut  
2019-10-29 § 
174. 

13 Bistånd i form av växelvård. 4 kap. 1§ SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

14 Bistånd i form av korttidsplats, inom Borås 
Stad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 16 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

15 Bistånd i form av korttidsplats, hos annan 
huvudman 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef (M) Verksamhetschef 
(M) tecknar 
individavtal med 
extern utförare – 
se delegation 1B 
p.6 

16 Förändrad inriktning av hemtjänst utanför 
kontorstid eller akut placering på 
korttidsplats.   

 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska 

Biståndshand-
läggare ska 
kontaktas 
omedelbart näst-
kommande vardag 
för vidare 
handläggning av 
ärendet.   

 

17 Bistånd i form av vård- och omsorgsboende, 
inklusive parboende.  

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 1c § 
SoL 

 

Enhetschef (M) 

 

 

18 Bistånd i form av vård- och omsorgsboende, 
inklusive parboende, hos annan huvudman 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 1c § 
SoL 

Enhetschef (M) Verksamhetschef 
(M) tecknar 
individavtal med 
extern utförare – 
se delegation 1B 
p.7 

19 Beslut om att omplacera eller upphöra ett 
bistånd om vård- och omsorgsboende 
inklusive parboende. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

20 Beslut om rätten att ansöka om bistånd i 
annan kommun (inflyttning från annan 
kommun till Borås Stad). 

Beslut med anledning av ansökan enligt 2a 
kap 8 § om insatser enligt 4 kap. 1 § 
(inflyttning från annan kommun till särskilt 
boende). 

 

 

2a kap. 8 § 
4 kap. 1 § 

Biståndshand-
läggare 

Metodhand-ledare 
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Delegationsordning 17 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 2.B. Överflyttning av ärenden    

1 Begäran om överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun.   

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M)  

2 Ansökan till IVO om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun. 

2a kap. 11 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

3 Beslut att ta emot ärende från annan 
kommun.  

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

 

 

4 Beslut att inte ta emot ärende från annan 
kommun.  

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

 

 

5 Beslut om att överklaga IVOs beslut om att 
nämnden ska ta emot ärende från annan 
kommun. 

 

16 kap. 4 § SoL Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

 2.C. Avgifter              Se avsnitt 1.C. 
punkt 12-13 för 
reglering kring 
eftergift av 
fordran 

1 Beslut om avgiftens storlek. 8 kap. 5,6,7 §§ 
SoL 

Avgiftshand- 
läggare 

 

2 Beslut om jämkning av avgift.  8 kap.  Avgiftshand- 
läggare 

I samråd med 
enhetschef (M) 

3 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift. 

8 kap. 2 § SoL Enhetschef (M)  

4 Beslut om beräkning av boendekostnad enligt 
schablon. 

8 kap. 7 § SoL Avgiftshand- 
läggare 

  

5 Beslut om beräkning av förhöjt minimibelopp 
vid fördyrade omkostnader. 

8 kap. 8 § SoL Avgiftshand- 
läggare 

Ex kostnad för 
god man 

6 Beslut om ändring av avgift. 8 kap. 9 § SoL Avgiftshand- 
läggare 

   



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 18 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 2.D. Bostadsanpassning    

1 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
200 000 kr. 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare   

2 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
500 000 kr. 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

Ny

3 

Beslut om återkallelse av beslut om bidrag 
upp till 200 000 kr 

19 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

4 
Beslut om återkallelse av beslut om bidrag 
upp till 500 000 kr 

19 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 
 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

5 
Beslut om återbetalning av kontantbidrag 
upp till 200 000 kr 

21 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

6 
Beslut om återbetalning av kontantbidrag 
upp till 500 000 kr 

21 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 
 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

7 
Beslut om bidrag till återställning upp till 
200 000 kr 

12 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

8 
Beslut om bidrag till återställning upp till 
500 000 kr 

12 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

9 
Beslut om att bidrag ska lämnas på annat 
sätt än kontantbidrag upp till 200 000 kr 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare T ex begagnad 
anordning 

 2.E. Jäv    

1 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot 
handläggare, som beslutar i individärenden.   

 

7 kap. § 4 
KomL 

Enhetschef (M) 

Verksamhetschef 
(M) 

 



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 19 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 
3. Tillsyn och utredning  –   

lex Sarah och lex Maria 

   

1 
Utredning, bedömning och beslut  
om missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande i omsorgen om äldre, enligt 
lex Sarah. 

14 kap. 6 § 
SoL 

 

SAS  

 

 

2 Anmälan till IVO  
vid allvarligt missförhållande eller påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande, enligt 
lex Sarah. 

14 kap. 7 § 
SoL 

SAS   

3 Utredning, bedömning och anmälan till 
Läkemedelsverket,  
av negativ händelse eller tillbud med 
medicintekniska produkter.  

 

HSLF-FS 
2017:27 

MAR 

MAS  

 

 

4 Anmälan till IVO av lex Maria-ärenden. 4 kap. 6 § 
punkt 5b 
hälso- och 
sjukvårdsför-
ordningen 
och  
HSLF-FS 
2017:41 

MAS 
MAR 

 

 
4. Överklaganden, yttranden m.m. 

   

1 Beslut om att avslå enskild parts begäran om 
att ärendet ska avgöras 

12 § FvL Verksamhetschef  



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 20 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

2 Prövning av att överklagande har kommit in i 
rätt tid samt avvisning av överklagande som 
inkommit för sent. 

45 § FvL 
 
13 kap. 5-6 §§ 
KomL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Bevisbördan 
ligger på 
förvaltningen. 
Det räcker inte 
med datum för 
när 
besvärsskrivelse 
har skickats. 
Beslut om att 
avvisa besvär kan 
överklagas på 
samma sätt som 
grundbeslutet. 

3 Beslut att ompröva alt. inte ompröva ett 
beslut där ursprungsbeslutet fattats av delegat.   

 

37-39 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 

4 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs-
beslutet 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Avser alla 
förvaltnings-
domstolar 

5 Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut när förvaltningsdomstol 
ändrat beslutet samt avge yttrande i sådana 
ärenden. 

40 § FvL, 
48 § FvL 

Verksamhetschef 
 

6 Rättelse av beslut.  36 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

7 Yttrande till IVO över ej verkställda beslut. 16 kap. 6 f § 
SoL 

Enhetschef (M)  

8 Yttrande till förvaltningsdomstol gällande 
IVO:s ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

16 kap. 6 a § 
SoL 

Verksamhetschef  

9 Beslut att avvisa ombud. 14 § FvL Enhetschef  

10 Beslut om föreläggande vid begäran om att 
ombud ska styrka sin behörighet med 
fullmakt 

15 § FvL Enhetschef  



  2020-03-24 

  
Delegationsordning 21 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

11 Yttrande till myndighet i övrigt.  Verksamhetschef Ej yttranden till 
KF eller 
yttranden i 
ärenden som rör 
myndighets- 
utövning mot 
enskild om de är 
av principiell 
beskaffenhet. 

Ny 
12 

Yttrande till IVO med anledning av 
klagomål eller tillsyn 

 Verksamhetschef  

 
5. Övriga ärenden 

   

 5.A. Smittskyddslagen    

1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare. 6 kap. 9 § 
Smittskydds-
lagen 

MAS  

2 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen. 

6 kap. 12 § 
Smittskydds-
lagen 

MAS  

 5.B. Ärenden om god man/förvaltare    

3 Beslut om att till överförmyndare anmäla 
behov av god man/förvaltare. 

11 kap. 4 § 
och 7 § FB 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Enhetschef  

 

4 Anmälan till överförmyndare om att behov 
av god man/förvaltare inte längre föreligger. 

 

 

 

 

 

  

11 kap. 4 och 
7 §§ FB 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Enhetschef  
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Delegationsordning 22 (22) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 5.C. Privata utförare, LOU    

1 Föreläggande utan vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Chef för kvalitets- 
och utvecklings-
funktionen 
(avtalsansvarig) 

 

2 Föreläggande med vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Förvaltningschef  

3 Ändringar och tillägg till avtal med privat 
utförare 

 Förvaltningschef Beslut om att 
häva, säga upp 
eller förlänga 
avtal fattas av 
Vård- och 
äldrenämnden 

 5.D. Övrigt    

1 Ändring av inriktning på vård- och 
omsorgsboende och korttid, t.ex. 
profilinriktning och målgruppsinriktning. 

 

 Verksamhetschef 
(k)/ 
Verksamhetschef 
(vobo)  

 

2 Beslut om inflyttningsstopp till enhet/enheter 
på vård- och omsorgsboende i syfte att 
tillfälligt anpassa antalet platser till förväntat 
behov. 

 Förvaltningschef  

3 Beslut om verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård. 

HSL 4 kap. 2§ Förvaltningschef  

 



Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 
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Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00083 1.1.3.1 

Framflyttning av införandet förenklat beslutsfattande 

med anledning av Corona 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att flytta fram införandet av förenklat 

beslutsfattande till 1 oktober 2020.       

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 

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

personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. I december 2019 

beslutade Vård- och äldrenämnden att införa förenklat beslutsfattande från den 

1 april 2020. Införandet gäller för stöd med städ från 80 år, stöd med tvätt från 

80 år, och digitalt stöd från 75 år.      

Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) framfart i omvärlden och  dess 

påverkan för samhället kan förvaltningen behöva göra omprioriteringar gällande 

brukarnas insatser. Mat, hygien och medicinering behöver då prioriteras före 

serviceinsatser.  

Införandet av förenklat beslutsfattande flyttas därför fram till 1 oktober 2020.       

Samverkan 

Samverkas på FSG 2020-03-18. 

Beslutet expedieras till 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

1. Lokala pensionärsrådet 
2. Sociala omsorgsnämnden 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 
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Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00075 1.1.3.1 
 

  

 

Per Marbys stiftelse för kulturvård: Donation till 

Björkhaga äldreboende 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

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

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

donatorns intentioner.               

Ärendet i sin helhet 

Per Marbys stiftelse för kulturvård önskar donera 40 000 kronor för år 2020 till 

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

de äldres välbefinnande vid Björkhaga med förslag på aktiviteter. Donationen 

skall användas till aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten. Exempel på 

aktiviteter är: 

- Hyra minibuss 

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

- Blommor till samtliga vårdtagare vid födelsedag.  

- Julklappar till samtliga vårdtagare.  

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

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

Beslutsunderlag 

1. Donation till Björkhaga äldreboende                                                              

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2020-03-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Per Marbys stiftelse för kulturvård 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00081 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2020-03-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.         

Anmälningsärenden 

1. FSG Protokoll 2020-0219 

 

2. Kapplandsgatan Verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019 

Dnr 2020-00060 

 

3. Kvibergsgatan Verksamhets- och kvalitetsberättelse 2019 

Dnr 2020-00061 

 

4. Kommunfullmäktige beslut kostpolicy  

Dnr 2020-00062 

 

5. Namninsamling: Öppna de två avdelningar för gamla som varit stängda 

på Skogslid i Fristad en längre tid 

Dnr 2020-00069 

 

6. Mål och inriktningsdokument Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Västra Götalandsregionen 2020 

Dnr 3940 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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Telefon 
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Förvaltningens samverkansgrupp, Vård- och 

äldreförvaltningen 

Datum 2020-02-19 

Tid 10:00 – 12:00 

Plats Ramnåsgatan 1, Pressaren 

Deltagare Maria Jonsson 
Björn Linder 
Ulrica Fagerson 
Heléne Haglund 
Carina Ankarloo 
Lena Sänd 
Emma Granqvist 
Gunilla Eliasson 
Susanne Jörgensen 

Förvaltningschef (ordf) 
HR-chef 
Chef ekonomifunktionen t.o.m § 5 
HR-specialist (sekr) 
Kommunal 
Kommunal t.o.m. § 7 
Vision 
Vårdförbundet 
Saco 
 
 
 

1. Dagordningen godkänns 

Dagordningen godkändes. 

 

2. Övriga frågor 

Dagordningen kompletterades med tre övriga frågor. 

 

 Rutin Hemteam  

Rutin Hemteam version 14 hanterades på beredningsgruppen och kommer att 

publiceras på Canea. 

 

 Skriftlig tillrättavisning 

Kommunal lyfte frågan gällande ”Skriftlig tillrättavisning – Medvetandegörande 

samtal”. Arbetsgivaren informerar att VÄF gör en ändring och anpassar utifrån 

central hantering. Blankett ”korrigerande samtal” tas bort. Blankett 

”Medvetandegörande samtal” byter namn till ”Skriftlig tillrättavisning”. 

 

 

 Samverkansdag  

Föreslagen samverkansdag 28 april fungerar inte för flera av de fackliga 

representanterna. Ny dag blir 5 maj. HR-specialist Björn Olsson skickar 

uppdaterad kallelse. 
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3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter rapporterades in, justerat protokoll undertecknades av 

deltagarna. 

 

4. Ärenden till Vård- och Äldrenämnden 

Arbetsgivaren redogjorde för aktuella ärenden till Vård- och äldrenämndens 

sammanträde den 25 februari 2020. 

 

5. Ekonomifrågor 

 Budgetuppföljning 

Budgetuppföljningen är osäker i januari, hittills ligger förvaltningen plus 2,5 

miljoner på totalen.  

 

 Årsredovisning 2019 

Arbetsgivaren presenterade årsredovisning för 2019. Förvaltningen redovisar ett 

positivt resultat på 12 mnkr. 

Myndighet redovisar +29,7 mnkr och Hemtjänsten -21,2 mnkr. I Hemtjänst 

ligger även korttid och Hemteam. Vobo fick ett resultat på +0,1 mnkr, HSV -

6,1 mnkr, Förebyggande/IT +2,2 mnkr, Kost och vaktmästeri -1,1 mnkr, 

Centrala stödfunktioner +8,3 mnkr och Politisk verksamhet +0,2 mnkr. 

 

 

6. Organisation och personalförändringar 

 Rekrytering Chef ekonomifunktionen 

Arbetsgivaren informerar att rekryteringsprocessen är i gång och en intervju 

genomfördes 18/2, ytterligare två kommer att genomföras under vecka 8. 

 

 

 Årsarbetstid (nulägesrapport) 

Dialog angående årsarbetstiden vara eller icke vara ska påbörjas. De fackliga 

parterna är överens med arbetsgivaren om att årsarbetstid bör avvecklas. 

Arbetsgivaren sätter ihop en arbetsgrupp och kommer sedan kalla berörda till 

möte.  
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7. Arbetsmiljöfrågor / skyddskommitté  

 SAM-almanacka 

Arbetsgivaren informerar om aktuella aktiviteter i SAM-kalendern. 

 

 Uppföljning av statistik (tillbud/arbetsskador/sjukfrånvaro) 

Följs upp var tredje månad: februari, maj, augusti, november  

Arbetsgivaren informerar om sjukfrånvaron i de olika verksamheterna samt 

visade förbättrad statistik gällande tillbud och arbetsskador.  

 

 

 Vad är tillbud/arbetsskada?(D) 

Diskussion gällande vad som är tillbud och/eller arbetsskada tas i samband med 

uppföljningarna framöver. 

 

 

 Medarbetarenkät återkoppling (I) 

Arbetsgivaren presenterade återkoppling medarbetarenkät som genomfördes 

höst 2019. Svarsfrekvens är 89 % på hela förvaltningen och sammantaget har 

det på totalen blivit bättre resultat sedan förra enkäten 2017. 

 

 

 Borås Stads organisation för skyddskommittéer och skyddsombud (I) 

Frågan hanterades på beredningsgruppen. 

 

 

 Lokal överenskommelse om rätt till heltid (D) 

På FSG i jan 2018 presenterades ett förslag till förvaltningslokal 

överenskommelse gällande rätt till heltid. Kommunal har uppmärksammat att 

versionen av överenskommelsen som finns med i hemtjänstens 

bemanningshandbok inte stämmer överens med versionen från FSG. 

Överenskommelsen tas upp på beredningsgruppen mars för att sedan 

behandlas på FSG i april. 

 

 

8. Hälsa och friskvård 

Inga frågor. 

 

 

9. Samverkansfrågor 

 Rapport från CSG (protokoll) 

Arbetsgivaren informerade om aktuella frågor från föregående CSG.  
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 Rapport från och till LSG 

Inget att rapportera. 

 

 

10. Beslut 

 

Inga beslut tagna på dagens möte. 

 

11. Nästa möte 

Datum för nästa möte är 18 mars, kl. 10:00 – 12:00, lokal Pressaren plan 1 

Ramnåsgatan  

 
 
Vid protokollet: 
 
 
_____________________________ 
Heléne Haglund 

 
 
 
 
 
Justeras: 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 
Förvaltningschef  
 
 
_____________________________ 
Gunilla Eliasson 
Vårdförbundet 

 
 
 
_____________________________ 
Lena Sänd 
Kommunal 
 
 
__________________________ 
Susanne Jörgensen 
Saco 

 
 
__________________________ 
Emma Granqvist 
Vision 
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Datum 

2020-02-20 

   

Beskrivning av uppdraget 

Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, samt följer aktuella myndigheters 

föreskrifter och allmänna råd, av Attendo Sverige AB på entreprenad av Borås Stad.  

 

Vision 

Verksamheten arbetar efter Attendos vision ”Att stärka individen”  

Attendos värderingar: Kompetens, Engagemang och Omtanke fungerar som 

riktlinjer och genomsyrar hela vårt arbete, hur vi förhåller oss till varandra och 

brukarna. Tillsammans hjälper de oss att förverkliga vår vision och arbeta med en 

gemensam värdegrund för våra brukare. 

 

Värdegrundsarbete, Kontinuitet              

Vi har fördjupnings utbildat de 6 medarbetare som är värderingscoacher, det gav dem 

en tydlig struktur och innehåll för ombudsrollen. De arbetar kontinuerligt med 

värderingsarbetet i personalgrupperna samt att vi har en stående punkt på 

arbetsplatsträffar. Vi har utsett två medarbetare som agerar som regionala 

värderingscoacher och de har varit på nätverksträffar och  utbildat  medarbetare även i 

andra  verksamheter.  Möten och diskussioner handlar mycket om bemötande, 

kompetens och moral. Detta stärker oss i mötet med varandra och brukarna samt att vi 

sätter brukaren i fokus för vårt arbete.  

 

Verksamheten arbetar med kontinuitet för våra brukare och dess närstående genom att 

vi arbetar med grundschema och fasta schemarader, samt att det är samma personal som 

går på respektive schemarad. Varje kontaktperson delar ut kort med information om sin 

roll till brukarna för kontinuitet och delaktighet. Samtliga avdelningar har tagit fram 

foto på medarbetarna och  flertal kommer att sättas upp i verksamheten under Q1 2020. 

Detta för att skapa igenkännande och samhörighet för brukarna och närstående.  

 

All tillsvidareanställd personal har fått ökad kompetens genom utbildning i Attendos 

värderingar och värderingsarbete. Vi har även påbörjat utbildningsplan gällande 

ÄBIC/IBIC samt Värdegrunden ifrån Socialstyrelsens webbutbildning för samtliga 

medarbetare, samtliga medarbetare blev färdiga med dessa två utbildningar 2019. 

Samtliga medarbetare på demensavdelningarna har genomgått en web-utbildning i 

Demens ABC. Med detta vill vi kunna ge brukaren ett ännu bättre bemötande utifrån 

en gemensam värdegrund. 

 

Kvalitetsmål 

Mål för 2019 var att bibehålla hög kvalitet och  kontinuerligt implementera företagets 

rutiner i arbetsgruppen.  Säkra att samtliga medarbetare fått upplärning i Attendo Add 

som är vårt elektroniska händelserapporteringssystem men även säkerställa att samtliga 

medarbetare har tillgång till systemet. Mål var även att starta upp BPSD samt Senior 

Alert. Vi har förberett detta genom att utbilda viss personal inom BPSD. Senior Alert 

påbörjades Q4 2019. BPSD har påbörjats i Borås och vi har utbildat medarbetare i hur 

registret används.  Ett mål för 2020 är att förbättra loggkontroller. Vi har även sett ett 

behov av kompetensutveckling bland personal på  den somatiska sidan gällande 

bemötande av brukare med demens och har därför inlett ett samarbete med Borås Stad 

för kompetensutveckling och  handledning. 
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Dokumentation 

Nästan samtliga genomförandeplaner uppdaterades i verksamheten, vi skapade en 

handlingsplan för att säkerställa att samtliga genomförandeplaner uppdateras i 

framtiden. 

 

Avvikelsehantering 

Verksamheten har lokala rutiner som beskriver hur avvikelser skrivs ur 

förbättringssynpunkt, avvikelsen rapporteras in i både Viva och Attendo Add. Arbetet 

är utformat så att verksamheten har en lokal kvalitetsgrupp vilken består av kommunens 

HSL team, VC, Bitr VC och tillika kvalitetssamordnare. Gruppen leds av två 

kvalitetssamordnare från Attendo, dessa har möten månadsvis. Händelserna analyseras 

och vidtagna förbättringsåtgärder följs upp. I analysen tittar vi på hur man skall arbeta 

för att inträffade händelser inte skall hända igen. För att informationsflödet skall 

fungera har vi även detta som en stående punkt på APT.  

 

Synpunkter och Klagomål  

Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt förbättringsarbete och är också en del i 

introduktionen för nyanställda. Alla klagomål tas upp på kvalitetsmöte, 

kvalitetsombudet tar sedan upp klagomålet på APT. Åtgärderna följs alltid upp genom 

ny kontakt med brukare/anhörig inom rimlig tid. Synpunkterna sammanställs av 

Verksamhetschef, åtgärdsplan skrivs för eventuella brister och en årlig 

sammanställning görs. Vi informerar samtliga deltagande närstående på våra 

närståendeträffar om vikten av att vi får återkoppling på vårt arbete och informerar om 

var och hur man kan lämna synpunkter och klagomål. Redan på välkomstsamtalet 

informerar vi om möjligheten att ge synpunkter och klagomål första gången. Vi 

påminner och  uppmuntrar medarbetare samt anhöriga att använda Borås Stads interna 

synpunktshantering. 

Ledningssystem/Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Pernilla Gabrielsson har haft det övergripande ansvaret för verksamheten fram till 

augusti 2019  därefter tillsattes Paola Silva som Tf. verksamhetschef året ut. Petra 

Runevik var Bitr. regionchef fram till okt 2019  och därefter  tillträdde Karolina 

Eriksson  tjänsten som RC  inom region Väst.   

 

Introduktion 

Efter personligt samtal med chef ombeds den sökande lämna ”utdrag ur 

belastningsregister” samt referenser, därefter planeras ett nytt samtal för genomgång av 

verksamheten, samtal om värderingar och bemötande, rutiner mm. Mallar och 

checklistor följs för att introduktionen ska bli likvärdig för alla. Bredvidgång sker sedan 

i den grupp och på det schema som anses mest lämpligt. Inför sommarledigheterna 

genomförs en heldagsintroduktion där vi går igenom hela verksamhetens 

kvalitetsledningssystem, arbetssätt, koncept, avtal, policys, värderingar, 

dokumentation, avvikelsehantering, ersättarplanering och delegeringsfrågor. 

Sjuksköterskorna går igenom frågor som rör HSLs ansvarsområde. 

 

Kompetensutveckling 

Medvinds utbildning får samtliga medarbetare samt förstärkt utbildning till 

medvindsombuden, dessa ombud fick nytt schema för att skapa kontinuitet och 

förenkla ersättarplaneringen. Arbetssättet Mobil Omsorg har införts att det förtydligar 

medarbetarens arbetsuppgifter och ökar möjligheten att säkerställa vilka 
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arbetsuppgifter som blir utförda. Medarbetarna fick vidareutbildning  i Hälsa och 

Hålligång konceptet samt Matlust arbetet inkluderat måltidssituationer. Vi  arbetar 

kontinuerligt med matkonceptet  och avtalet med Borås Stad. Vi har haft 

utbildningsdagar under 2019 för medarbetare inom bland annat: brand, munhälsovård, 

ergonomi, förflyttningsteknik samt handledning i arbetsgrupp  för att förbättra 

bemötandet av brukare med psykiska diagnoser. Vi  fortsätter att fördjupa LEAN 

förbättringsarbete och har arbetat kontinuerligt med detta under året. Samtliga 

medarbetare fick utbildning i näringslära för äldre samt coachning av Attendos interna 

kostchef. Bitr. verksamhetschefen gick intern chefsutbildning.  

Vi arbetar för att erbjuder våra medarbetare möjlighet att arbeta dagtid måndag - 

fredag med utökat ansvar  inom t ex schemaläggning. 

 

Ekologiska livsmedel/Varor 

Borås stad har målet att minst 50% av inköpta livsmedel ska vara ekologiska och 

Kapplandsgatans siffror är: 54 tkr vilket motsvarar 26% av det total inköpta värdet av 

livsmedel som är ekologiska och inköpta hos Martin & Servera. Vissa produkter är 

100% ekologiska, såsom dryck inköp från Systembolaget och den odling som vi 

själva bedriver på sommaren av vissa grönsaker, örter och kryddor. Vi har även ett 

äppelträd som ger oss frukt till pajer mm på hösten. När vi gör mindre inköp t ex till 

anhörigträffar tänker vi alltid på att köpa ekologiska livsmedel.  

Varor: Vi försöker även tänka ekologiskt vid andra inköp och de sista månaderna 

handlade vi 21% ekologiskt på OneMed- handskar mm är svårare att köpa ekologiskt 

men vi tänker miljömärkning och Fairtrade även vid inköp av dessa varor. 

 

Extra medel från nämnden: 

I December fick alla VoBo extra medel av nämnden och dessa pengar har vi använt 

för att förgylla julfirandet för våra boende genom att: Köpa julklappar samt inhandla 

julpynt, inredning och växter till avdelningarnas kök och vardagsrum. Erbjuda 

gottebord med olika godsaker och vid lucia bjöd vi på lussekatter, pepparkakor och 

glögg. Vi har även erbjudit underhållning från Kulturskolan som spelade julmusik på 

avdelningarna och vi hyrde in trubadur som spelade i gemensamhetslokalen.  

 

Sekretess 

Alla nya medarbetare får information om, och skriver under ”Försäkran om 

tystnadsplikt” enl. Socialstyrelsens riktlinjer.  

Alla nya brukare erbjuds möjlighet  att ge samtycke till att delta i sociala medier. 

 

Rapporteringsskyldighet 

All personal har skyldighet att rapportera missförhållanden i verksamheten till närmaste 

chef. Missförhållandet rapporteras vidare i företaget till Regionchef och 

Kvalitetsutvecklare. Verksamhetschef ansvarar för att säkerställa att situationen hos 

den enskilde är säkerställd. Regionchef informerar affärsområdeschef samt väljer ut en 

extern person som ska utreda anmälan. Verksamhetschef informerar Kommunens 

avtalsuppföljare samt lämnar utredning med beslut till avtalsuppföljare som registreras 

i nämndens diarie. Om utredningen visar att händelsen är ett allvarligt missförhållande 

görs en risk & händelsesanalys och anmälan görs direkt till IVO av kvalitetsutvecklare. 

Verksamhetschef informerar lokal kvalitetsgrupp samt samtliga medarbetare på APT. 
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Borås den 24/2 2020 

 

______________________________ 

 

Therese Nyberg 

Verksamhetschef 

Attendo 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016, 20 februari 2020
Dokumentet gäller för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Servicenämnden. För 
revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras ska 
vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår 
miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där 
kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig ansvarsfördelning 
genomsyrar hela arbetet. 

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också 
att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån regeringens 
livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

Mat och miljö
• Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp bidrar Borås Stad till en

hållbar framtid
• Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
• Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.
• Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

• Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet
• Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.
• Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.

• All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.

• Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.

• Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och fortbildas

kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.

• Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Kostpolicy



Måltidsmiljö
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller 
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom

respektive verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.

4 Borås Stad  |   kostpolicy
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Inledning 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit detta mål- och inriktningsdokument 
för 2020, med utgångspunkt i den långsiktiga visionen samt strategin för omställning, 
och med hänsyn till regionfullmäktiges budget för 2020. I Mål och inriktning 2020 
formulerar nämnden uppdrag och aktiviteter som ska bidra till att syftet uppnås. 

 
Nämndens verksamhet och resultat följs upp löpande under året, i såväl skriftlig form 
som dialog. Den slutliga uppföljningen av nämndens mål och avtal redovisas årligen 
och ligger till grund för kommande års mål- och inriktningsdokument. 

 

Vision Västra Götaland – Det goda livet 
 
Regionfullmäktige antog 2005 ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”, en långsiktig 
vision och grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Ett centralt inslag i 
visionen är en god hälsa. Sjukvården ska vara jämlik, jämställd och likvärdig, och ges 
först till de som har störst behov. Denna inriktning syftar till att skapa en god hälsa och 
att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Arbetet med att förebygga 
ohälsa ges hög prioritet. 

I Vision Västra Götaland – Det goda livet finns fyra perspektiv som ska genomsyra alla 
insatser – den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. 

 
De fokusområden i visionen som berör hälso- och sjukvårdsnämnderna är En god hälsa, 
Jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården samt möta behoven hos barn och unga. 

 
Kraven och förväntningarna på hälso- och sjukvården ökar, och det finns behov av att 
utveckla nya strategier för att komma till rätta med aktuella problem som 
tillgänglighetsbrister och bristande samordning. För att vården ska fungera för hela 
befolkningen behöver samarbetet mellan äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård 
utvecklas och fördjupas. 

 

Strategi för omställning av vården 
 

Maj 2017, antog regionfullmäktige en strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet för hälso- och 
sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god hälsa i befolkningen. Regionen ska 
erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med 
högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens 
behov och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att 
bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga 
resurserna. Vården behöver effektiviseras och digitala vårdtjänster utvecklas. 
Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och förutsätter nya arbetssätt. 
 
 
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fem övergripande 
områden: 
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- Utveckla den nära vården 

- Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

- Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

- Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

- Barnuppdraget1
 

 
 
Inom södra hälso- och sjukvårdsnämndens område håller den sjukvård som bedrivs god 
medicinsk kvalitet, men brister i tillgänglighet och samordning. Den nära vården 
behöver förstärkas, så att mer vård kan bedrivas utanför de stora sjukhusen i samverkan 
med andra vårdaktörer och vårdnivåer. Just nu pågår ett fördjupat samarbete för 
utveckling av Skene lasarett till ett Närvårdscentrum. Primärvården är för närvarande 
inte tillräckligt rustad för att utgöra basen som står för samordning och kontinuitet i 
vården. 
 
 

1Arbete pågår inom Västra Götalandsregionen med att ta fram en utvecklingsplan för 
barn och ungas hälso- och sjukvård. 
 

Prioriterade mål 
I Västra Götalandsregionens budget för 2020 har regionfullmäktige fastställt tio 
prioriterade mål inklusive fokusområden, varav fyra berör hälso- och 
sjukvårdsnämndernas verksamhet: 

- Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

- Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka liksom verksamhetens 
användning av digitala lösningar 

- Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 

- Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

 
Utöver dessa har varje nämnd möjlighet att fastställa ett eget mål inklusive 
fokusområden. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden gäller: 

- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 
 

 
Fokusområden 
För varje prioriterat mål har regionfullmäktige fastställt fokusområden, som delvis också 
är formulerade som mål och som syftar till att nå en högre konkretionsnivå: 

 
Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
- Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt och befogenheter ska decentraliseras till första linjens chefer 

- Tillskapa fler tillgängliga vårdplatser 
Förbättra samverkan mellan VGR och kommunerna för att minska antalet överbeläggningar 
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Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas 
användning av digitala lösningar 
- Öka takten i implementeringen av digitala lösningar och artificiell intelligens, 

förbättra diagnostik och ökad patientsäkerhet 
 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
- Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras 
- Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling 

 
Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer 
med psykisk sjukdom 

- Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
 
 

Behovsgrupper 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att fokusera på följande grupper: 
 

 Barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och sjukdom 
 Mest sjuka äldre 
 Personer med funktionsnedsättning
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras (fullmäktigemål)  

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, är att erbjuda en sammanhållen 
och tillgänglig hälso- och sjukvård, som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, 
och som alltid utgår från den enskilda patientens behov och erfarenheter. Detta ska i 
ett längre perspektiv förebygga sjukdom och minska behovet av vårdinsatser och 
lidande hos patienten, samtidigt som samhällets resurser används på mest effektiva 
sätt. Det innebär att lagstiftning samt nationellt och regionalt antagna riktlinjer gäller 
för och följs av de verksamheter som hälso- och sjukvårdsnämnden beställer eller 
påverkar på annat sätt. 

 
Patienterna ska inte drabbas av vårdskador, och avvikelser och risker i vården ska 
fortlöpande följas upp. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt 
riskförebyggande arbete. Vården ska ges med respekt, bra bemötande och med 
lyhördhet för individens specifika behov. 

 
För att klara såväl dagens som framtidens hälso- och sjukvård krävs att samarbetet 
mellan kommun, primärvård och sjukhusvård utvecklas och fördjupas. Utvecklingen 
ska omfatta allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av 
sjukdom, till omvårdnad och rehabilitering. Invånarnas tillgång till hälso- och 
sjukvård med bra tillgänglighet och god kvalitet måste säkerställas. 
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Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
(fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Detaljstyrning av 
hälso- och 
sjukvården ska 
ersättas av 
tillitsstyrning 

Mer ansvar, makt 
och befogenheter 
ska decentraliseras 
till första linjens 
chefer 

Tillskapa fler 
tillgängliga 
vårdplatser 

Förbättra 
samverkan mellan 
VGR och kommun 
för att minska 
antalet 
överbeläggningar 

 Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner 
 

 Minska antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter 
 

 Vara en aktiv part i utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja 
inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 
 Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg vara en aktiv 

part för att säkerställa att mobila hemsjukvårdsläkare och mobila 
närsjukvårdsteam fungerar som avsett och säkerställa att arbetet 
med att upprätta samordnad individuell plan (SIP) implementeras 
fullt ut 
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Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar (fullmäktigemål)  

En av de viktigaste utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att skapa en väl 
fungerande och integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och 
sjukvården, och omställningen förutsätter nya arbetssätt. Den moderniserade 
informationsmiljön utgör en viktig faktor för att åstadkomma en jämlik, kunskapsbaserad 
och personcentrerad vård, hälsoförbättringar och ökad effektivitet genom bättre 
beslutsstöd för medarbetare samt förutsättningar för kommunikation mellan vården och 
patienten. 

 
Den ökade digitaliseringen påverkar alla områden i samhället, och invånarnas 
förväntningar på hur moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden 
ökar. Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker 
vård som skapar värde, ökar delaktigheten samt ger medarbetarna en attraktivare 
arbetsplats. Exempel på digitala vårdtjänster som ska prioriteras är digitala vårdmöten, 
egenmonitorering och webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

 
Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och implementeras. 

 
 
 

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens 
användning av digitala vårdformer (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka takten i 
implementeringen 
av digitala 
lösningar och 
artificiell 
intelligens, för 
bättre diagnostik 
och ökad 
patientsäkerhet 

 Öka tillgängligheten till internetbaserad stöd och behandling

Fokusområde: iKBT = KBT på nätet 
 

 Antalet vårdgivare som infört lösningen digitala vårdmöten ska öka
 

 Användandet av digitala monitoreringsmetoder ska öka 
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
(fullmäktigemål)  

God tillgång till hälso- och sjukvården är en mycket prioriterad fråga. Behovet av 
hälso- och sjukvård styrs av invånarnas hälsoläge, men också av vårdens 
tillgänglighet. Prognosen visar på ett ökat behov av primärvård och specialiserad 
öppenvård. Alla invånare ska få den akuta och den planerade vård de behöver i rätt 
tid, men många patienter och invånare upplever idag brister i tillgänglighet, 
bemötande och service. För att komma till rätta med detta måste en väl fungerande 
primärvård vara den naturliga första kontakten för den som behöver söka vård. 

 
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom 
primärvården, tandvården eller i patientens hem samt öppen specialiserad vård utanför 
de stora akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på 
distans eller andra öppna vårdformer. 1177 via telefon eller web ska vara den enkla 
vägen in i vården och kunna erbjuda ett utökat utbud av tjänster. 

 
För att få en bättre kontinuitet för den vårdsökande bör en fast vårdkontakt etableras. Detta 
är viktigt framför allt för de som har komplicerade sjukdomstillstånd, som långvarigt sjuka 
barn och barn med funktionshinder, samt för de äldre som besöker vården ofta. 

 
En patient ska inte behöva känna av organisatoriska gränser där vård fördröjs på grund 
av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär ansvaret. För ett mer ordnat 
omhändertagande för patienter som är i behov av både sjukhusvård och kommunal 
hälso- och sjukhusvård, måste fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas. 
Inte minst är det ett viktigt verktyg när patienter som anses medicinskt 
färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälso- och sjukvården. 

 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer under 75 år, och den näst vanligaste 
dödsorsaken i hela befolkningen efter hjärt-kärlsjukdomar. Cancer är vanligast bland 
äldre och cirka två tredjedelar är över 65 år när diagnos ställs. Tack vare intensiv 
forskning har cancervården gjort stora framsteg, och personer med allvarliga 
sjukdomar överlever idag längre. 
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Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka (fullmäktigemål) 

Fokusområden Aktiviteter 

Vårdcentraler som 
kan erbjuda sina 
patienter en fast 
läkarkontakt ska 
premieras 

 
Stärka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
både förstabesök 
och behandling 

 Följa upp väntetider för första besök och behandling enligt 
vårdgarantin. 

Fokusområden: misstanke om cancersjukdom hos barn respektive 
vuxna, barn- och ungdomspsykiatri, gynekologi 

 
 Antalet medicinskt färdigbehandlade som är kvar på sjukhus ska vara 

på en låg nivå. 
 

 Följa upp att utförarna arbetar i enlighet med regionala 
medicinska riktlinjer. 

Fokusområden: diabetes, hjärtsjukdom, läkemedelsgenomgångar,  
munhälsobedömningar hos äldre med omfattande vårdbehov. 
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Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till 
vård för personer med psykisk sjukdom (fullmäktigemål)  

Psykisk ohälsa räknas i dag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Det finns ett 
samband mellan psykisk ohälsa och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, låg 
medelinkomst och utbildningsnivå, vilket gör arbetet för bättre psykisk hälsa till en av 
hörnstenarna i en jämlik hälsa i befolkningen. 

 
Psykisk ohälsa omfattar allt från brist på psykiskt välbefinnande till psykisk sjukdom. 
Detta innebär att det finns olika behov av stöd, hjälp och behandling beroende på hur 
allvarlig ohälsan är. Principen om stegvisa vårdinsatser är viktig, och det är av stor 
betydelse att alla vårdnivåer fullföljer det uppdrag och ger den behandling som anges i 
nationella och regionala riktlinjer. 

 
Vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral ska ha kompetens och kapacitet att ge 
mer evidensbaserad psykologisk behandling. Genom att arbeta med första linjens 
vård för psykisk ohälsa avlastas den psykiatriska specialistvården, och ger därmed 
möjlighet till förbättrad vård för patienter med behov av specialistvård. 

 
De regionala utvecklingsplanerna för vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatri 
som regionfullmäktige fattat beslut om, gäller som styrdokument för specialistpsykiatrin 
i Västra Götalandsregionen. Ett centralt område är att säkerställa att tidigare 
vårdinsatser och kunskaper inte går förlorade i övergången från barn- och 
ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri. 

 
 
 

Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk 
sjukdom ska förbättras (fullmäktigemål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Öka 
tillgängligheten 
och korta 
väntetiderna för 
barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa 

 Verksamheten ska utvecklas enligt regional utvecklingsplan för 
barn och unga 

Fokusområde: användandet av evidensbaserade insatser för barn 
och unga med psykisk ohälsa, införandet av iKBT, insatsutbudet i 
form av gruppinsatser ska öka. 

 
 Minska kötider för psykiatrisk vård för barn och unga 

 
 Arbeta för att en MiniMaria-mottagning etableras 

 
 Utreda möjligheten att utöka antalet vårdcentraler med särskilt 

uppdrag kring psykisk hälsa för barn och unga 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål)  

Hälsoläget bland befolkningen i Västra Götaland är i huvudsak bra och den 
förväntade medellivslängden ökar. Samtidigt kan i södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område uppmärksammas en högre andel dagligrökare, personer 
med fetma samt personer med högt blodtryck än genomsnittet i regionen. Andelen 
dagligrökare minskar successivt, men andelen stillasittande och personer med dåliga 
kostvanor är i stort oförändrat. Andelen personer med fetma har ökat påtagligt. 
Andelen personer med strokediagnos är bland de högsta i regionen och även personer 
som får en cancerdiagnos är högre än genomsnittet. Andelen som uppger nedsatt 
psykiskt välbefinnande är lägre i nämndområdet jämfört med övriga HSN-områden. 
Skillnaderna i hälsa motverkar möjligheten för alla invånare att leva det goda livet, 
och utgör dessutom ett hinder för en framgångsrik integrationsprocess. 

 
I nämndens uppdrag ingår att verka för en bättre folkhälsa i samarbete med andra 
samhällsaktörer. Uppdraget gäller befolkningen i alla åldersgrupper. Genom tidiga 
och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för att 
alla ska få en god hälsa, och därmed undvika marginalisering och onödig ohälsa i 
delar av befolkningen. En viktig del i detta arbete är de tidiga hembesök som 
barnavårdscentralerna ska erbjuda alla förstagångsföräldrar. 

 
Nedsatt hälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än 
bland den övriga befolkningen. En stor del av ohälsan hör samman med kända 
bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering 
och brist på tillgänglighet.  

 
Hög kompetens bland medarbetarna, nya läkemedel, kirurgiska tekniker och 
diagnostiska undersökningar har betytt mycket för att förbättra vården för många 
patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar, men fortfarande finns skillnader 
som till exempel beror på var man bor eller hur gammal man är. Medicinskt 
omotiverade skillnader i vården mellan olika individer eller grupper ska inte 
förekomma. 

 
Hälso- och sjukvården ska utformas så att de organisatoriska och administrativa 
gränserna minimeras. För att den nära vården ska fungera för hela befolkningen krävs 
ett nära samarbete mellan nämndområdets kommuner, primärvård och sjukhusvård. 
Det innebär också samverkan och dialog med folkhälsoråd, pensionärsråd och 
patientföreningar. Särskilt fokus riktas till äldre personer med omfattande behov av 
vård och omsorg. 
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Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (nämndmål) 

Fokusområde Aktiviteter 

Prioritera 
vårdområden där det 
finns omotiverade 
skillnader kopplade 
till hälsa och vård 

 

 

 

 Jämlik hälsa är prioriterat, omotiverade skillnader ska minska.

Fokusområden: barns tandhälsa, förtida dödlighet, patientupplevd 
delaktighet, tillgång till hälso- och sjukvård utifrån funktions- 
variation, asylsökandes lägre vårdkonsumtion 

 
 Stödja implementeringen av Handlingsplan 2019-2022 

Fysisk aktivitet hos barn och unga. 


 Stödja implementeringen av Handlingsplan fullföljda 
studier, 2017-2020.  
Fokusområde: Stärka tidig upptäckt av barn och 
föräldrar i behov av stöd, hembesök inom bvc, tandvård

 
  Verka för att ett inriktningsdokument som reglerar 
       familjecentralernas basverksamhet tas fram                                                                                        

 
 Verka för en utökning av antalet familjecentraler, det ska finnas 

minst en familjecentral i varje kommun


 Stärka mänskliga rättigheter i avtal och överenskommelser. 
Fokusområde: Krav på utbildning och arbete med metodmaterialet 
”En förälder blir till”, implementering av våldsscreening, hbtq-
personers hälsa.

 
 Verka för en utveckling av samarbetet med den sociala ekonomin. 

Fokusområde: Ingå minst ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)
 

 Stödja inriktningen av hälsofrämjande insatser och 
mötesplatser. 
Fokusområde: stärka användningen av fysisk aktivitet på recept 
(FaR), barn, äldre, personer med funktionsvariationer



 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00082 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-03-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Delegationslista Myndighet 

 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år  

 

3. Delegationslista Bostadsanpassning 

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Stängning av mötesplatser och restauranger med anledning av 

Coronaviruset 

Dnr 2020-00084 

 

6. Avslag utlämnade av handling  

Dnr 2020-00053 

 

7. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00277 

 

8. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00274 

 

9. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00278 

 

10. Lex Sarah utredning 

Dnr 2020-00050  

 

11. Lex Sarah utredning 

Dnr 2020-00055 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

12. Lex Sarah utredning 

Dnr 2020-00079 

 

13. Lex Sarah utredning 

Dnr 2020-00017 

 

14. Anmälan till IVO 

Dnr 2020-00076  

 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
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Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-16 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00084 1.1.3.25 

 

  

 

Delegationsbeslut Stängning av mötesplatser och 

restauranger med anledning av Coronaviruset  

Beslut 

Från och med den 17 mars och fram till den 24 mars stänger följande 
verksamheter för att minska spridningen av Coronaviruset (COVID-19):  
 

- Mötesplats: Byttorp/Tullen, Centrum, Dalträffen, Fristad, Norrmalm, 
Sandared,  Svärdsfästet, Viskafors, Vågen, Sjöbo och Kristineberg. 
Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboende  
 

- Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboende stängs för 
utomstående: Dalhem i Dalsjöfors, Fagersro i Viskafors, Sanderöd i 
Sandared, Sjöboklint, Skogslid i Fristad, Svärdfästet och Våglängdsgatan 
 

Sammanfattning 

Med anledning av coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19 stänger 
Vård- och äldreförvaltningens sina restauranger, som ligger i anslutning till 
vård- och omsorgsboende, för utomstående samt mötesplatserna. Detta för att 
minska smittspridningen för brukare, besökare och personal.  
 
Mötesplats Sjöbo och Kristineberg bedrivs tillsammans med Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen och där beslutet endast gäller för seniorverksamheten.  
 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
 
Maria Jonsson  
Förvaltningschef  



  
 Borås 2020-02-25 

 

     

 

Beslut om att avslå begäran om utlämnande av handlingar   
                     

Saken 

Kommunalekonomernas förening, KEF, har i skrivelse den 19 februari 2020 begärt handlingar från Vård- och 
äldrenämnden, Borås Stad, avseende upphandling Utbildning i coachande förhållningssätt. KEF har begärt att få ta del 
av hela det vinnande anbudet avlämnat av Olivetta AB. 
 

Beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avslå er begäran.  
 
Motivering:  
Olivetta AB har i sitt anbud yrkat på att vissa delar av anbudet ska omfattas av sekretess då Olivetta AB menar 
att informationen i de angivna punkterna är av sådan karaktär att om den kommer andra intressenter till handa 
skadas eller kan Olivetta ABs affärsverksamhet skadas. Olivetta AB yrkar på att följande delar i anbudet ska 
omfattas av sekretess; utbildare, referenser, kursplan osv samt förberedelse osv. 
 
Vård- och äldrenämnden anser att det finns skäl att beakta Olivetta ABs yrkande och lämnar med hänvisning till 
31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen inte ut den del av anbudet som rör kursplan osv samt förberedelse 
osv. Utbildare och referenser lämnas ut då Vård- och äldrenämnden inte anser att ett utlämnande av dessa 
uppgifter skulle leda till ekonomisk skada för Olivetta AB.  
 
Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. Överklagandet ska dock adresseras till Vård- och 
äldrenämnden, Borås Stad. Vård- och äldrenämnden kan med anledning av ert överklagande antingen komma 
att ändra beslutet efter ert önskemål eller efter eget yttrande överlämna ärendet till Kammarrätten i Jönköping.  
 

 Överklagandet måste ha kommit in tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.  

 Ange vilket beslut ni överklagar, vilka skäl ni har samt vilket beslut ni önskar.  

 Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat.  

 Överklagandet ska adresseras till:  
Borås Stad 
Vård- och äldrenämnden 

  501 80 BORÅS 
 

Enligt delegation 
 
 
 
Ulrica Fagerson 
Chef för ekonomifunktionen, Vård- och äldreförvaltningen 
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