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Uppföljande granskning – kvalitet i 
äldreomsorgen
KPMG har av Stadsrevisionen i Borås Stad fått i uppdrag 
att följa upp tidigare genomförd granskning av äldre-
omsorgen och att ta fram en övergripande nulägesanalys 
för verksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2022.

Stadsrevisionen granskade 2013 kvaliteten i kommunens 
äldreomsorg. Granskningen visade bl.a. att styrning och 
ledning av äldreomsorgsverksamheten var otydlig och att 
det rådde stora skillnader i kvalitet och ekonomi mellan 
stadsdelsnämnderna som då svarade för äldreomsorgen. 
En ytterligare utredning genomfördes av EY 2018 som 
också den visade på brister.

Syftet med denna uppföljning har varit att genomföra en 
nulägesanalys av kostnad, produktivitet och kvalitet i äldre- 
omsorgen i Borås Stad samt bedöma i vilken utsträckning 
identifierade brister i 2013 års granskning och EY:s rapport 
från 2018 har åtgärdats.

Nulägesanalysen visar att kommunen har högre kostnader 
för sin äldreomsorg än vad som är motiverat utifrån 
strukturella faktorer. Av intervjuer har framgått att nämnden 
har klarat budgetramen för verksamheten och att förvalt-
ningen inte haft något specifikt uppdrag att sänka kostna-
derna i verksamheten. Ytterst är det en politisk prioritering 
vilken ambitionsnivå en kommun ska ha för sin äldreom-
sorg. KPMG:s syn är att det ska vara tydligt och bygga på 
medvetna val att ha högre kostnader. 

De tidigare granskningar som genomförts visade att det 
fanns högre kostnader inom kommunens hemtjänst.  
En förklaring som framkommit i uppföljningen är att kost-
naderna för hälso- och sjukvård inte redovisats på rätt 
sätt, vilket från år 2021 är tillrättat. Nyckeltalsjämförelsen 
visar dock att kommunens hemtjänst fortfarande har  
högre kostnader än jämförbara kommuner. En skillnad 
som enligt KPMG:s bedömning främst tycks bero på 
större omfattning av verksamheten, d.v.s. att man erhåller 
hemtjänst tidigare eller enklare än i andra kommuner.  
Den övergripande nyckeltalsjämförelse som genomförts 
visar även på andra skillnader som nämnden behöver  
analysera djupare. Idag saknas enligt KPMG:s bedömning 
en tillräcklig kunskap om varför verksamheterna avviker 
inom vissa områden.

När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och 
EY:s utredning är KPMG:s bedömning att de identifierade 
bristerna i stor utsträckning har åtgärdats.

Bedömningen grundas på att det inte längre finns några 
märkbara skillnader i arbetssätt och resultat (ekonomi och 
kvalitet) mellan de olika delarna av verksamheten. Idag är 
ansvaret för utveckling och kvalitetsarbetet tydligt fördelat 
och det finns ett förvaltningsövergripande ledningssystem 
för kvalitet. I en del av ledningssystemet finns processbe-
skrivningar för viktigare processer, bland annat för fel- och 
avvikelserapporteringen.

Ett stort antal åtgärder i handlingsplanen som togs fram 
utifrån EY:s utredning har genomförts. En tydlig struktur 
för samverkan inom förvaltningen har implementerats. 
Samverkanssystemet utvärderas löpande. Vid den senaste 
utvärderingen framgår att arbetstagarorganisationerna 
upplever att samverkan fungerar bra och att frågor som tas 
upp omhändertas på rätt sätt. I EY:s utredning framkom 
bristande samverkan mellan hemtjänstenheterna och  
centrala stödfunktioner. En omorganisation har genom-
förts, genom vilken insatsplaneringen placerats ut på  
hemtjänstenheterna. Av granskningen framgår även att 
intern och extern kommunikation har förbättrats.

KPMG bedömer samtidigt att det kvarstår utmaningar 
gällande målstyrningen. De bedömer att det delvis saknas 
en röd tråd i målstyrningen. Nämnden har utöver målen 
i budgeten ett särskilt inriktningsdokument. Till skillnad  
från målen i budgeten bryts inte målen i inriktnings- 
dokumentet ned i verksamheten. KPMG bedömer  
att inriktningsdokumentet därför har en oklar status. 
Vidare anser KPMG att Kommunfullmäktiges mål för  
äldreomsorgen är allt för detaljerade.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas Vård- 
och äldrenämnden att:

• Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse 
samt övriga avvikelser mot jämförbara kommuner 
så att detta överensstämmer med nämndens ambi-
tionsnivå inom olika verksamheter.

• Tydliggöra den övergripande styrmodellen och 
de olika styrdokumentens status i förhållande 
till varandra samt tillse att det finns en röd tråd 
i styrning och uppföljning från nämnden till de 
olika enheterna.
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