
 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

Document classification: KPMG Public 

Uppföljande granskning –
Kvalitet i äldreomsorgen 
Revisionsrapport 
 
Borås stad  

KPMG AB 

2022-12-20 

Antal sidor 29 



 

 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Document classification KPMG Public 

Borås stad 

Uppföljande granskning –Kvalitet i äldreomsorgen 

 

2022-12-20 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 3 

2 Bakgrund 6 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 6 

2.2 Revisionskriterier 7 

2.3 Metod 7 

2.4 Organisation 8 

3 Resultat av vår granskning 8 

3.1 Nulägesanalys av kostnad, produktivitet och kvalitet i 

äldreomsorgen 8 

3.1.1 Kommentar 11 

3.2 Granskningen om äldreomsorgens styrning, ledning och 

uppföljning från 2013 12 

3.3 EY:s genomlysning och handlingsplan 14 

3.4 Uppföljning av nämndens åtgärder 14 

3.4.1 Uppföljning av åtgärder kopplade till granskningen från 2013 15 

3.4.2 Uppföljning av åtgärder kopplade till handlingsplanen efter EY:s 

utredning 17 

3.4.3 Kommentarer 20 

4 Slutsats och rekommendationer 21 

A Bilaga 24 

 
 

 

 

 



 

 3 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Borås stad 

Uppföljande granskning –Kvalitet i äldreomsorgen 

 

2022-12-20 

1 Sammanfattning 

KPMG har av Borås stads revisorer fått i uppdrag att följa upp tidigare genomförd 

granskning av äldreomsorgen 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 äldreomsorgen i Borås Stad samt bedöma i vilken 

utsträckning identifierade brister i 2013 års granskning och EY:s rapport från 2018 har 

åtgärdats.  

Vår nulägesanalys visar att kommunen har högre kostnader för sin äldreomsorg än 

vad som är motiverat utifrån strukturella faktorer. Av våra intervjuer har framgått att 

nämnden har klarat sin budgetram för sin verksamhet och att förvaltningen inte haft 

något specifikt uppdrag att sänka kostnaderna i verksamheten. Ytterst är det en politisk 

prioritering vilken ambitionsnivå en kommun ska ha för sin äldreomsorg, vår syn är att 

det ska vara tydligt och bygga på medvetna val att ha högre kostnader. De tidigare 

granskningarna som genomförts visade att det fanns högre kostnader inom 

kommunens hemtjänst. En förklaring som givits är att kostnaderna för hälso- och 

sjukvård inte redovisats på rätt sätt, vilket från 2021 är tillrättat. Vår 

nyckeltalsjämförelse visar dock att kommunens hemtjänst fortfarande har högre 

kostnader än jämförbara kommuner. En skillnad som enligt vår bedömning främst tycks 

bero på större omfattning av verksamheten, dvs att man erhåller hemtjänst tidigare 

eller enklare än i andra kommuner. Den övergripande nyckeltalsjämförelse vi 

genomfört visar även på andra skillnader som vi anser att nämnden behöver analysera 

djupare. Idag saknas enligt vår bedömning en tillräcklig kunskap om varför 

verksamheterna avviker inom vissa områden.  
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När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och EY:s utredning är vår 

bedömning att de identifierade bristerna i stor utsträckning har åtgärdats. 

Vi grundar vår bedömning 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 

processbeskrivningar 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 framgår att 

arbetstagarorganisationerna upplever att samverkan fungerar bra och att frågor som 

tas upp av dem omhändertas på rätt sätt. I EY:s utredning framkom bristande 

samverkan mellan hemtjänstenheterna och centrala stödfunktioner. En omorganisation 

har genomförts, genom vilken insatsplaneringen placerats ut på hemtjänstenheterna. 

Av vår granskning framgår även att intern och extern kommunikation har förbättrats. 

Vidare konstaterar vi att den redovisning av genomförandet av handlingsplanen som 

under åren skett till stadsrevisionen upphörde våren 2021, detta då samtliga områden 

klarmarkerats. 

Vi bedömer samtidigt att det kvarstår utmaningar gällande målstyrningen. Vi 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 inriktningsdokumentet ned i verksamheten. Vi bedömer att 

inriktningsdokumntet därför har en oklar status. Vidare anser vi att kommunfullmäktiges 

mål för äldreomsorgen är allt för detaljerade.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi vård- och äldrenämnden att 

— Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse samt övriga avvikelser mot 

jämförbara kommuner så att dels detta överensstämmer med nämndens 

ambitionsnivå inom olika verksamheter.  
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— Tydliggör den övergripande styrmodellen och de olika styrdokumenten 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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2 Bakgrund 

Stadsrevisionen granskade 2013 kvaliteten i kommunens äldreomsorg. Borås Stads 

äldreomsorg var organiserade i stadsdelsnämnder. Granskningen visade bl.a. att 

styrning och ledning av äldreomsorgsverksamheten var otydlig. Att det saknades en 

sammanhållen kvalitetsredovisning för äldreomsorgen på verksamhets-, nämnd och 

kommunövergripande nivå. Vidare visade granskningen att kommunfullmäktiges mål 

om andel personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande och kontinuitet 

inom hemtjänsten inte uppnåddes. 

Stadsrevisionen bedömde det var av stor vikt att ansvariga nämnder analyserade de 

stora skillnaderna i ekonomi, produktivitet och kvalitet. Stadsrevisionen bedömde 

sammanfattningsvis att äldreomsorgsverksamheten inte var likvärdig i kommunens 

olika vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänstgrupperna. 

Efter revisionsrapporten genomfördes ett vård- och omsorgsprojekt år 2014-2015 med 

47 förbättringsförslag. Förbättringsförslagen följdes upp av vård- och 

äldreförvaltningen. År 2017 ändrades organisationen till facknämnder och vård- och 

äldrenämnden är numera organiserade under samma nämnd. År 2018 genomfördes en 

revision av EY, upphandlad av vård och äldrenämnden, med syftet att genomlysa 

organisationen gällande styrning, kommunikation, samverkan, schemaläggning och 

hemtjänstens insatsplanering. Efter EY:s rapport har vård- och äldreförvaltningen 

upprättat en handlingsplan utifrån genomlysning av verkställighetsorganisationen, där 

sex områden återstod som ej genomförda våren 2020. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Uppföljningens syfte har varit att genomföra en nulägesanalys av kostnad, produktivitet 

och kvalitet i äldreomsorgen i Borås Stad och bedöma i vilken utsträckning 

identifierade brister i 2013 års granskning har åtgärdats. Andra revisorsgruppen 

bedömde sammanfattningsvis att äldreomsorgsverksamheten inte var likvärdig i 

kommunens olika vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänstgrupperna. 

I granskningen identifierades följande utvecklingsområden: 
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 Att utreda samordnings- och ledningsansvaret för äldreomsorgsverksamheten, 

för att säkerställa att utvecklings- och utbildningsinsatser kan genomföras för 

alla enheter. 

 Att utveckla målstyrning samt kvalitetsindikatorer för verksamheten. 

 Att utveckla och kvalitetssäkra fel- och avvikelserapporteringen enligt SoL. 

 Att analysera de stora skillnaderna i ekonomi, produktivitet och kvalitet. 

Har nämnden därutöver genomfört handlingsplanen efter EY:s rapport 2018? 

2.2 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är kommunallagen (2017:725), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

socialtjänstlagen (2001:453) samt föreskrifter i Socialstyrelsens författningssamling 

SOSFS 2014:5 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 

verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS”, samt ändring HSLF-

FS 2020:58 samt övriga råd och författningar från Socialstyrelsen, riktlinjer och Borås 

Stads styrdokument. 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.  

Ett stort antal dokument har gåtts igenom och analyserats. Det har bland annat handlat 

om mål-, styr- och uppföljningsdokument samt dokumentation gällande 

ledningssystemet för kvalitet.  

Vidare har nyckeltal och kvalitetsindikatorer tagits in och analyserats från vård- och 

äldreförvaltningen, Socialstyrelsen och databasen Kolada.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetscheferna för hemtjänst, 

vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, myndighet samt förebyggande, korttid 

och larm. Vidare har intervjuer genomförts med chef för ekonomifunktionen, chef för 

HR-funktionen och chef för kvalitets- och utvecklingsfunktionen. 

Rapporten är faktakontrollerad av vård- och äldreförvaltningen. 
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2.4 Organisation 

 

 

3 Resultat av vår granskning 

3.1 Nulägesanalys av kostnad, produktivitet och kvalitet i 
äldreomsorgen 

Som nämnts tidigare visade Stadsrevisionen granskning om äldreomsorgens styrning, 

ledning och uppföljning från 2013 på skillnader inom de olika stadsdelarna beträffande 

ekonomi, produktivitet och kvalitet. I denna granskning har vi därför valt att göra en 

form av nulägesanalys hur dessa områden står sig idag, men då inte i ett 

stadsdelsnämndsperspektiv utan för den samlade verksamheten i förhållande till 

jämförbara kommuner. 

Inledningsvis har vi jämfört kommunens strukturella förhållande avseende äldre och 

noterar inga avvikelser jämfört med jämförelsegruppen liknande kommuner. År 2021 

var andelen invånare 80-år 5,5 procent i Borås vilket motsvarade genomsnittet i 

jämförelsegruppen. Andelen invånare 65-år var 2021 något lägre i Borås än 

genomsnittet i jämförelsegruppen. Vi kan alltså konstatera att kommunen inte har en 

struktur som motiverar högre kostnader utifrån fler antal äldre. 
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Ett vanligt nyckeltal som jämförs mellan kommuner och olika verksamheter är 

nettokostnadsavvikelse. Enkelt uttryck visar detta nyckeltal den förväntade kostnaden 

som kommunen borde ha för sin verksamhet sett till socioekonomiska faktorer, 

demografi osv. För Borås del avseende äldreomsorg visar detta nyckeltal på en högre 

kostnad än förväntat. För 2021 var merkostnaden ca 27 mnkr, år 2019 och 2020 var 

merkostnaden runt 70 mnkr. 

En jämförelse över omfattningen av verksamheten visar att kommunen har en större 

omfattning av insatser i hemtjänst och lägre omfattning i särskilda boenden än liknande 

kommuner, se nedan. 

Nyckeltal volymer, jämförelse med andra kommuner år 2021 

  Borås Liknande 
kommuner 

Västra 
Götalands 

läns 
kommuner 

Alla 
kommuner 

(ovägt 
medel) 

Invånare 65+ med hemtjänst 
i ordinärt boende, andel (%)  

7,8 6,8 6,3 6,8 

Invånare 80+ med hemtjänst 
i ordinärt boende, andel (%)  

19,2 17,1 16,6 17,6 

Invånare 65+ i särskilda 
boendeformer, andel (%) 

3,8 4,1 3,4 3,6 

Invånare 80+ i särskilt 
boende, andel (%) 

10,4 11,5 10,2 10,5 

Källa: Kolada 
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Nyckeltal kostnader, jämförelse med andra kommuner år 2021 

 
Borås Liknande 

kommuner 
Västra 
Götalands 
läns 
kommuner 

Alla 
kommuner 
 (ovägt 
medel) 

Kostnad särskilt boende  
äldreomsorg, kr/inv 65+ 

37 748 38 344 36 093 37 945 

Kostnad särskilt boende  
äldreomsorg, kr/inv 80+ 

133 205 140 286 136 633 143 263 

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/brukare 

1 005 112 938 480 1 111 750 1 095 746 

Kostnad hemtjänst  
äldreomsorg, kr/inv 65+ 

25 853 23 834 23 029 23 789 

Kostnad hemtjänst  
äldreomsorg, kr/inv 80+ 

91 230 87 092 87 302 89 884 

Kostnad hemtjänst  
äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare  

330 036 352 401 370 834 359 232 

Kostnad per beviljad 
hemtjänsttimma 

1 222 787 984 922 

Källa: Kolada 

 

Kostnadsjämförelsen inom särskilt boende visar att sett till omfattningen har Borås en 

lägre kostnad än liknande kommuner, men högre kostnad per brukare. För 

hemtjänsten är situationen den omvända, dvs högre kostnad för verksamheten sett till 

antalet äldre invånare men lägre kostnad per hemtjänstmottagare. Hemtjänsten har 

också en högre kostnad per hemtjänsttimme. Orsakerna till detta kan såklart variera 

men vår främsta slutsats beträffande hemtjänsten är att det framförallt är en större 

omfattning av verksamheten, dvs fler äldre som får hemtjänst som återspeglar sig i 

skillnaderna. Vad som förstärker denna bild är att kommunen i jämförelse med liknande 

kommuner har mindre antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare, 22,9 tim/månad jmf 

med 39,1 tim/månad för liknande kommuner. 
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Utöver ovanstående finns några andra områden som kan vara värt att notera 

beträffande äldreomsorgen i kommunen: 

 Kommunen redovisar inga brukare 65-år i hemtjänsten som var beviljad 120 tim 

eller mer per månad (liknande kommuner 3,8%) 

 Brukare med hemtjänst månaden innan inflytt till särskilt boende i Borås hade i 

genomsnitt beviljat 41,9 tim/mån jämfört med liknande kommuner där 

genomsnittet var 58,7 tim/mån.  

 Lägre andel i gruppen 65 år och äldre som varit mottagare av kommunal hälso- 

och sjukvård (hemsjukvård) än i jämförbara kommuner. 

Beträffande kvalitetsaspekter har vi valt att i denna granskning redovisa brukarnas 

helhetsintryck från särskilt boende och hemtjänst. Här visar nyckeltalen att kommunen 

får bättre betyg av sina brukare än liknande kommuner, störst är skillnaden i positiv 

bemärkelse inom särskilt boende. 

Sammanfattningsvis indikerar vår nyckeltalsjämförelse följande: 

 Kommunen har högre nettokostnader för sin äldreomsorg än vad som kan 

förväntas utifrån sin struktur och kommunen har också högre kostnader per 80 

– år än liknande kommuner 

 Kostnaden för hemtjänst är högre i kommunen än jämförbara kommuner 

 Fler får hemtjänstinsatser i kommunen än i jämförbara kommuner och sannolikt 

får fler enklare insatser av servicekaraktär 

 Nyckeltalen indikerar att man både erhåller hemtjänst och särskilt boende 

tidigare i Borås än jämförbara kommuner 

3.1.1 Kommentar  

Som framgår ovan indikerar nyckeltalen att kommunen har högre kostnader för sin 

äldreomsorg än vad som är motiverat utifrån strukturella faktorer. Av våra intervjuer har 
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framgått att nämnden har klarat sin budgetram för sin verksamhet och att förvaltningen 

inte haft något specifikt uppdrag att sänka kostnaderna i verksamheten. Ytterst är det 

en politisk prioritering vilken ambitionsnivå en kommun ska ha för sin äldreomsorg, vår 

syn är att det ska vara tydligt och bygga på medvetna val att ha högre kostnader. 

De tidigare granskningarna som genomförts visade att det fanns högre kostnader inom 

kommunens hemtjänst. En förklaring som givits är att kostnaderna för hälso- och 

sjukvård inte redovisats på rätt sätt, vilket från 2021 är tillrättat. Vår 

nyckeltalsjämförelse visar dock att kommunens hemtjänst fortfarande har något höga 

kostnader. En skillnad som enligt vår bedömning främst tycks bero på större omfattning 

av verksamheten dvs att man erhåller hemtjänst tidigare eller enklare än i andra 

kommuner. 

3.2 Granskningen om äldreomsorgens styrning, ledning och 
uppföljning från 2013 

Stadsrevisionen genomförde en granskning om äldreomsorgens styrning, ledning och 

uppföljning år 2013. Vid denna tid delades ansvaret för äldreomsorgen mellan tre 

stadsdelsnämnder. En av stadsdelarna, stadsdelsnämnd Öster, hade ett särskilt 

kommunövergripande ansvar. Stadsdelen ansvarade bland annat för att samordna 

uppföljning och utvärdering av äldreomsorgen i alla stadsdelar, samt för att initiera 

utvecklingsinsatser i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet i stadens 

äldreomsorgsverksamhet. Vidare hade kommunstyrelsen ett ansvar inom området 

kvalitet och utveckling inom äldreomsorgen.  

Av granskningen från 2013 framgick att det var otydligt vilken del av organisationen 

som ansvarade för ledning och styrning av verksamhetens kvalitet ur ett 

kommunövergripande perspektiv. Stadsdelsnämnd Öster hade förvisso ett formellt 

ansvar för dessa frågor och att uppnå likvärdighet i stadens äldreomsorg. Det 

konstaterades dock att nämnden saknade mandat att besluta om utvecklingsinsatser 

som var giltiga för samtliga stadsdelar. När indikatorer gällande ekonomi, produktivitet 

och kvalitet analyserades konstaterades stora skillnaderna mellan stadsdelarna. Av 

våra intervjuer framgår att det under denna tid även fanns stora skillnader i arbetssätt 
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mellan stadsdelarna. Den ekonomiska redovisningen genomfördes ej enhetligt för 

stadsdelarna utan varierade i både principer för budgetering och redovisning. Andra 

viktiga områden där rutinerna skiljde sig var insatsplanering och schemaläggning. 

Granskningen konstaterade även brister gällande målstyrningen av verksamheten. 

Revisorerna ansåg att kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen var för få till antalet 

och inte täckte intentionerna fastställda i lagstiftningen. Vidare framgick att endast en 

av stadsdelsnämnderna hade fastställt egna mål för äldreomsorgen och att det vid 

sidan av budgeten fanns ett ytterligare styrdokument, äldreomsorgsplanen, vilket hade 

en oklar status. I granskningsarbetet framgick även att det fanns risker för 

underskattning av fel och avvikelser.   

Mot bakgrund av granskningen lyfte revisorerna fram fyra utvecklingsområden. 

 Att utreda samordnings- och ledningsansvaret för äldreomsorgsverksamheten, 
för att säkerställa att utvecklings- och utbildningsinsatser kan genomföras för 
alla enheter 

 Att utveckla målstyrning samt kvalitetsindikatorer för verksamheten 

 Att utveckla och kvalitetssäkra fel- och avvikelserapporteringen enligt SoL 

 Att analysera de stora skillnaderna i ekonomi, produktivitet och kvalitet 

Kommunstyrelsen och de tre stadsdelsnämnderna yttrade sig över den genomförda 

granskningen. Stadsdelsnämnderna delade i huvudsak revisorernas iakttagelser och 

bedömningar. Stadsdelsnämnd Väster konstaterade t.ex. att nämnderna under de 

senaste åren prioriterat och utvecklat olika delar inom äldreomsorgen, vilket medfört 

skillnader. 

I budget 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att i stället för stadsdelsnämnder 

inrätta facknämnder. Ett av syftena var att få en mer likvärdig verksamhet i hela 

kommunen. Äldreomsorgsverksamheten flyttades därför den 1 januari 2017 till vård- 

och äldrenämnden. Av våra intervjuer framgår att sammanslagningen av 

stadsdelsnämndernas verksamheter innebar en stor förändring för all berörd personal. 

Som nämnts tidigare fanns stora skillnader i arbetssätt mellan stadsdelarna. Under en 

kort period skulle gemensamma arbetssätt och rutiner tas fram och implementeras. I 
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våra intervjuer framförs att skillnaderna mellan stadsdelarna underskattades inför 

omorganisationen och att tiden för implementering var för kort. Förändringarna ledde 

under 2017 till alltmer turbulens inom personalen. I oktober 2017 beslutade nämnden 

att anlita konsultföretaget EY för en analys av organisationen inom förvaltningens 

verkställighetsdel.  

3.3 EY:s genomlysning och handlingsplan 

EY presenterade sin rapport i mars 2018. Rapporten fokuserade på områdena 

styrning, kommunikation, facklig samverkan, schemaläggning och insatsplanering.  

Efter en genomförd gapanalys konstaterades påtagliga gap mellan det önskade läget 

och det faktiska läget. Vidare framförs i rapporten att en av orsakerna till detta var 

brister i implementeringen av den nya organisationen. EY gjorde bedömningen att 

sammanslagningen av stadsdelsnämnderna hade genomförts utan att en gemensam 

riktning för den nya organisationen var tydligt utpekad. Detta hade orsakat en känsla av 

oordning och otydlighet i roller och ansvar. Det hade också gjort att arbetssätt från en 

av de tre stadsdelarna har blivit normen i den nya organisationen, i stället för att nya, 

gemensamma arbetssätt hade skapats. EY såg därför ett behov av fortsatt arbete för 

att stärka och förtydliga styrning, kommunikation, facklig samverkan, schemaläggning 

och insatsplanering. För att ge arbetet en tydlig struktur togs en handlingsplan fram 

som fokuserade på ovanstående områden.  

3.4 Uppföljning av nämndens åtgärder  

Av våra intervjuer framgår att dagens situation på flera sätt skiljer sig från den 2013. 

Alla intervjuade framför att det idag inte längre finns några märkbara skillnader i 

arbetssätt och resultat (ekonomi och kvalitet) mellan kommundelarna och de olika 

delarna av verksamheten. Det område som lyfts fram där man fortfarande kan se vissa 

skillnader är inom vård- och omsorgsboende. Detta gäller främst vissa skillnader i 

arbetssätt inom kostverksamheten, vårdpersonalens fördelning och planering av 

insatser samt hur sjuksköterskeorganisationen arbetar i förhållande till boenden. Inom 

kostverksamheten skiljer det sig åt mellan vård- och omsorgsboende vilken service 
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kostorganisationen tillhandahåller. På några boenden tillagar personalen ur den 

organisationen alla måltider, medan det i andra är undersköterskepersonalen som 

tillagar frukost och kvällsmat. Vidare är organiseringen av sjuksköterskorna inte 

densamma i hela kommunen. På en del boenden är den ansvariga sjuksköterskan 

placerad på boendet och har endast ansvar för patienter på boendet. På andra 

boenden, ofta mindre enheter, har sjuksköterskan även ansvar för patienter inom 

ordinärt boende.   

I övriga verksamhetsområden framförs att de skillnader som idag finns mellan 

enheterna liknar dem som finns i andra kommuner, och inte har något samband med 

de tidigare stadsdelsområdena, utan beror mer på individuella faktorer. Eventuella 

skillnader och avvikelser täcks in i det ordinarie uppföljnings- och utvecklingsarbetet 

med ett ansvar för berörd verksamhetschef som har att vidta åtgärder för att höja nivån 

på de enheter som har sämre resultat och behöver förbättra sig.  

3.4.1 Uppföljning av åtgärder kopplade till granskningen från 2013 

Granskningen från 2013 pekade på några specifika utvecklingsområden för 

äldreomsorgsverksamheten.  

Vid tidpunkten för den ursprungliga granskningen delades ansvaret för utveckling och 

kvalitetsarbetet mellan stadsdelsnämnds Öster kommunövergripande enhet, 

kommunstyrelsen och berörd stadsdelsnämnd. Ansvarsfördelningen mellan dessa var 

inte tillräcklig tydlig och ingen ledde och samordnade arbetet. Idag är det tydligt att 

förvaltningens ledningsgrupp har detta ansvar tillsammans med dess kvalitets- och 

utvecklingsfunktion. Vidare framgår av vår uppföljning att det numera finns ett 

förvaltningsövergripande ledningssystem för kvalitet, vilket omfattar samtliga enheter. 

Vidare finns ett årshjul över kvalitetsarbetet som förtydligar ansvaret för arbetet mellan 

kvalitets- och utvecklingsfunktionen och verksamheterna.  

Sedan några år pågår implementering av processorienterat arbetssätt utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet. Arbetet består av att 

identifiera, beskriva och fastställa de processer som är centrala för verksamheten och 
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som behövs för att säkra dess kvalitet. Flera av processerna är gemensamma med de 

andra förvaltningarna som ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen och LSS. 

Kartläggningen av dessa processer sker därför tillsammans med representanter från 

de andra förvaltningarna. Tre huvudprocesser har tagits fram, en för det förebyggande 

arbetet, en för socialtjänstinsatser och en för hälso- och sjukvårdsinsatser. Till 

huvudprocesserna kopplas nu delprocesser. Det finns sedan några år en 

genomarbetad processbeskrivning med rutiner för avvikelserapportering. De 

intervjuade upplever att processen och de tillhörande rutinerna är ändamålsenliga och 

att det finns en hög benägenhet att rapportera inträffade avvikelser. Det framförs 

samtidigt att enhetscheferna inte alltid hinner med att analysera avvikelserna på det 

sätt som vore önskvärt.  

Av granskningen från 2013 framgick även kritik gällande målstyrning. Bland annat 

bedömdes att kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen var för få till antalet och inte 

täckte intentionerna fastställda i lagstiftningen. 

Uppföljningen visar att nämnden i sin internbudget för 2022 tar utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges vision, särskilt området omsorg om varandra och miljön. Till 

området har fullmäktige antagit ett antal mål. Tre av de åtta målen har direkt bäring på 

äldreomsorgsverksamhetens kvalitet. 

 Andelen hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, %.  
 

 Andelen hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med 
stöd från hemtjänsten ska öka, %. 
 

 Antal personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska 
(medelvärde)  

 

Till respektive fullmäktigemål beskriver sedan nämnden i internbudgeten hur målen ska 

uppnås. Vidare har nämnden antagit ett eget mål med bäring på verksamhetens 

kvalitet. Det gäller minskad användning av olämpliga läkemedel inom särskilt boende.  
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Utöver budgeten har nämnden antagit ett annat styrdokument som gäller perioden 

2018-2022, vård- och äldrenämndens inriktningsdokument. Fokus är på nedanstående 

områden.

 Värdegrund 

 Jämställd, jämlik och likvärdig 

 Välfärdsteknik 

 Anhörigstöd 

 Förebyggande arbete – öppna 

mötesplatser – 

 Tillgängliga och trygga bostäder 

 Maten och måltiden 

Till varje område knyts ett antal mål och målsättningar, totalt 54 stycken.  

Förvaltningen har brutit ned nämndens mål i sina verksamheter. De intervjuade 

upplever att antalet måldokument och mål som något för komplicerat. Inom en av 

verksamheterna har en sammanställning gjorts över måldokumenten och målen i ett 

försök att bringa ordning. Av våra intervjuer framgår att det är målen i fullmäktiges och 

nämndens budget som ska brytas ned i verksamheten. Målen i inriktningsdokumentetet 

bryts inte ned i verksamheten på det sättet. Som stöd i arbetet finns ett system för 

verksamhetsplanering. Av intervjuerna framgår att målarbetet varierar mellan 

enheterna. Det skiljer sig hur aktiva enheterna arbetar med målen i systemet.  

3.4.2 Uppföljning av åtgärder kopplade till handlingsplanen efter EY:s utredning   

För att ge arbetet med att komma till rätta med de brister som konstaterats i EY:s 

utredning från 2018 en tydlig struktur togs en handlingsplan fram.  

Av våra intervjuer framgår att handlingsplanen och de åtgärder som framgår där har 

följts upp på olika sätt. En sammanställning av handlingsplanens olika åtgärder och 

statusen på arbetet har tagits fram i Excel. Statusen för de olika åtgärderna har sedan 

uppdaterats i dokumentet och en redovisning skett till kommunens revisorer två gånger 

per år, en gång på våren och en på hösten. Efterhand har handlingsplanens åtgärder 

klarmarkerats. Den senaste redovisningen skedde våren 2021. Då gjordes 
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bedömningen att åtgärderna i handlingsplanens samtliga områden var genomförda, 

varför beslut togs att redovisningen skulle upphöra. Detta är även en bedömning som 

framgår av våra intervjuer. Av våra intervjuer framgår också att handlingsplanen inte 

har varit i fokus för förvaltningens arbete den senaste tiden. Detta då problem som lyfts 

fram i EY:s rapport och handlingsplanen inte är aktuella idag.  

Utifrån ovanstående redovisning, intervjuer och dokumentstudier har nedanstående 

uppföljning av handlingsplanen tagits fram. 

 Styrning 

Ett ledningssystem för kvalitet har arbetats fram. Ett årshjul över kvalitetsarbetet som 

förtydligar ansvaret för arbetet mellan kvalitets- och utvecklingsfunktionen och 

verksamheterna har också utarbetats. För mer information se avsnitt 3.3.1.  

Vid tidpunkten för EY:s utredning fanns det fyra chefsled inom förvaltningen: 

förvaltningschef, verksamhetschef, områdeschef och enhetschef. Chefsledet 

områdeschef togs bort för att renodla ledningsstrukturen.  

Inom området styrning finns i handlingsplanen även åtgärder för att göra förvaltningen 

till en mer attraktiv arbetsgivare. Ett antal åtgärder har vidtagits i denna fråga. En viktig 

åtgärd är implementeringen av den kompetensförsörjningsplan kopplade till 

förvaltningens bristyrken som fastställdes i november 2021. Vidare görs satsningar för 

att omhänderta studenter och praktikanter, bland annat genom ett samarbete med 

högskolan. En satsning som fick medial uppmärksamhet var den genom vilken 

sommarvikarier som saknade körkort fick taxiresor till sin arbetsplats.  

 Kommunikation 

I våra intervjuer lyfts det fram att bristerna i kommunikation som fanns 2018 i stor del 

berodde på brister i implementeringen av den nya organisationen och otydligheten med 

det fjärde chefsledet. Idag upplevs kommunikationen inte utgöra ett problem. 

Bland åtgärderna i handlingsplanen som vidtagits kan följande nämnas. På intranätet 

publiceras ett sammandrag från varje nämndssammanträde och möte med 
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förvaltningsledningen. Samtliga chefer har genomgått utbildning i Borås Stads 

kommunikationspolicy och kommunikationshandbok. Vid större förändringar upprättas 

särskilda kommunikationsplaner för att säkerställa att all personal tar del av all central 

information. 

 Facklig samverkan 

Idag finns en uppbyggd struktur för samverkan inom förvaltningen som följer stadens. 

Förvaltningsövergripande frågor samverkas inom den förvaltningsövergripande 

samverkansgruppen (FSG). På verksamhetsnivå sker samverkan i två lokala 

samverkansgrupper (LSG). Verksamheterna förebyggande, hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende samt kost och vaktmästeri ryms i LSG 1 medan myndighet och hälso- 

och sjukvård ryms i LSG 2. På enhetsnivå sker samverkan genom arbetsplatsträffen. 

Det genomförs utvärderingar av hur samverkan fungerar i de olika grupperna. Av den 

senaste utvärderingen, vilken genomfördes 2021, framgår att 

arbetstagarorganisationerna upplever att samverkan fungerar bra och att frågor som 

tas upp av dem omhändertas på rätt sätt. Det upplevs att förvaltningen samverkar om 

alla de frågor där så ska ske. Det framförs också att presentationen av statistik av olika 

slag har förbättrats. Det gäller främst uppgifter om sjukfrånvaron och 

tillbudsrapportering. 

 Schemaläggning och insatsplanering 

Ett av de områden med flera utmaningar enligt EY-utredningen var schemaläggning 

och insatsplanering. Det var också inom ett område som personalen vid den tiden hade 

många synpunkter. I våra intervjuer framförs att situationen har förbättrats betydligt och 

att det idag inte finns särskilda synpunkter från personalen.  

En problematik som lyftes fram i EY:s rapport var rollfördelningen och 

kommunikationen mellan centralt placerade funktioner (insatsplanering) och 

hemtjänstgrupperna ute i kommunen. Olika åtgärder för att komma tillrätta med detta 

har genomförts. Till slut valde dock nämnden år 2021 att decentralisera dessa 

funktioner. Det administrativa stödet (koordinator, samordnare och planerare) flyttades 
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då ut och ingår numera i hemtjänstenheterna. Insatsplanering sker numera ute i 

respektive hemtjänstgrupp. Av våra intervjuer framgår att detta har ökat verksamhetens 

delaktighet i planering och schemaläggning, vilket även bedöms öka kvalitén och 

effektiviteten.  

3.4.3 Kommentarer 

Vi bedömer att de identifierade bristerna i 2013 års granskning och EY:s rapport i stor 

utsträckning har åtgärdats. 

Vi grundar vår bedömning på att det inte längre finns några märkbara skillnader i 

arbetssätt och resultat (ekonomi och kvalitet) mellan kommundelarna och de olika 

delarna av verksamheten. Idag är ansvaret för utvecklings- och kvalitetsarbetet tydligt 

fördelat och det finns ett förvaltningsövergripande ledningssystem för kvalitet. I en del 

av ledningssystemet finns processbeskrivningar 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 framgår att 

arbetstagarorganisationerna upplever att samverkan fungerar bra och att frågor som 

tas upp av dem omhändertas på rätt sätt. I EY:s utredning framkom bristande 

samverkan mellan hemtjänstenheterna och centrala stödfunktioner. En omorganisation 

har genomförts, genom vilken insatsplaneringen placerats ut på hemtjänstenheterna. 

Av vår granskning framgår även att intern och extern kommunikation har förbättrats. 

Vidare konstaterar vi att den redovisning av genomförandet av handlingsplanen som 

under åren skett till stadsrevisionen upphörde våren 2021, eftersom samtliga områden 

klarmarkerats. 

Vi bedömer samtidigt att det kvarstår utmaningar gällande målstyrningen. Vi 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 

de i inriktningsdokumentet ned i verksamheten. Vi bedömer att inriktningsdokumntet 
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därför har en oklar status. Vidare anser vi att kommunfullmäktiges mål för 

äldreomsorgen är allt för detaljerade.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår nulägesanalys visar att kommunen har högre kostnader för sin äldreomsorg än 

vad som är motiverat utifrån strukturella faktorer. Av våra intervjuer har framgått att 

nämnden har klarat sin budgetram för sin verksamhet och att förvaltningen inte haft 

något specifikt uppdrag att sänka kostnaderna i verksamheten. Ytterst är det en politisk 

prioritering vilken ambitionsnivå en kommun ska ha för sin äldreomsorg, vår syn är att 

det ska vara tydligt och bygga på medvetna val att ha högre kostnader. De tidigare 

granskningarna som genomförts visade att det fanns högre kostnader inom 

kommunens hemtjänst. En förklaring som givits är att kostnaderna för hälso- och 

sjukvård inte redovisats på rätt sätt, vilket från 2021 är tillrättat. Vår 

nyckeltalsjämförelse visar dock att kommunens hemtjänst fortfarande har högre 

kostnader än jämförbara kommuner. En skillnad som enligt vår bedömning främst tycks 

bero på större omfattning av verksamheten, dvs att man erhåller hemtjänst tidigare 

eller enklare än i andra kommuner. Den övergripande nyckeltalsjämförelse vi 

genomfört visar även på andra skillnader som vi anser att nämnden behöver analysera 

djupare. Idag saknas enligt vår bedömning en tillräcklig kunskap om varför 

verksamheterna avviker inom vissa områden.  

När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och EY:s utredning är vår 

bedömning att de identifierade bristerna i stor utsträckning har åtgärdats. 

Vi grundar vår bedömning 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 

processbeskrivningar 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. 
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Samverkanssystemet utvärderas löpande. Vid den senaste framgår att 

arbetstagarorganisationerna upplever att samverkan fungerar bra och att frågor som 

tas upp av dem omhändertas på rätt sätt. I EY:s utredning framkom bristande 

samverkan mellan hemtjänstenheterna och centrala stödfunktioner. En omorganisation 

har genomförts, genom vilken insatsplaneringen placerats ut på hemtjänstenheterna. 

Av vår granskning framgår även att intern och extern kommunikation har förbättrats. 

Vidare konstaterar vi att den redovisning av genomförandet av handlingsplanen som 

under åren skett till stadsrevisionen upphörde våren 2021, detta då samtliga områden 

klarmarkerats. 

Vi bedömer samtidigt att det kvarstår utmaningar gällande målstyrningen. Vi 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 inriktningsdokumntet ned i verksamheten. Vi bedömer att inriktningsdokumntet 

därför har en oklar status. Vidare anser vi att kommunfullmäktiges mål för 

äldreomsorgen är allt för detaljerade.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi vård- och äldrenämnden att 

— Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse samt övriga avvikelser mot 

jämförbara kommuner så att detta överensstämmer med nämndens ambitionsnivå 

inom olika verksamheter. 

— Tydliggör 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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A Bilaga 

A.1 Befolkning 
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A.2 Nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg 

Med nettokostnad menas kommunens kostnad i förhållande till vad som förväntas 

utifrån kommunens struktur (referenskostnad). Nettokostnadsavvikelsen tar inte 

hänsyn till skillnader i ambitionsnivå. 
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A.3 Andel äldre med insatser 
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A.4 Kvalitet och kostnad 
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A.5 Nettokostnadens fördelning 
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A.6 Kostnadsbild 
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