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Månadsuppföljning februari 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av februari 2023. 

Ärendet i sin helhet 

För perioden redovisas ett resultat på 5,5 mnkr jämfört med budgeten för 

perioden. Helårsresultatet prognostiseras till ett +/- 0 resultat. 

Nämnden ser att volymerna/insatserna ökar mer än vad som förväntats i 

budget, vilket anstränger ekonomin på ett negativt sätt, då kostnaderna har en 

direkt påverkan av volymerna/insatserna Nämnden förväntas klara 

verksamheten inom budgeterat anslag, men det förutsätter att Borås stad får ta 

del av 2023 års medel av det prestationsbaserade statsbidraget "utöka 

bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden". Posten är inte budgeterad 

och en tilldelning får därmed en positiv resultatpåverkan. I det fallet 

volymerna/insatserna ökar mer än beräknat i prognosen kommer även det att 

få en direkt resultatpåverkande effekt. 

Intäkterna har för perioden en negativ avvikelse på 2,7 mnkr och väntas vid 

årets slut överstiga budgeten med 19,0 mnkr. Främst beroende på att nämnden 

i prognosen kalkylerat med att få ta del av 2023 års prestationsbaserade 

statsbidrag "utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" med 

13,0 mnkr. Utöver det bygger de förväntade ökade intäkterna på att nämnden 

erhåller ersättning från andra nämnden, främst Social omsorgsnämnden, för 

utförda insatser. En post som inte finns budgeterad i den utsträckning som de 

förväntade insatserna genomförs. 

Kostnaderna har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 8,2 mnkr och 

beror främst på lägre kostnader för material och tjänster om 12,2 mkr samt att 

personalkostnaderna överstiger budget med 4,3 mnkr. Vid årets slut förväntas 

kostnaderna överstiga budget med 19,0 mnkr, där personalkostnaderna står för 

28,9 mnkr i underskott. och material och tjänster genererar ett överskott på 11,0 

mnkr. Då förvaltningen förväntas genomföra mer insatser/volymer än 

budgeterat för året ska personalkostnaderna vara högre jämfört med budget, då 

det innebär att den verkställande verksamheten ställer om till en ökad intern 

tilldelning och anpassar kostnaderna till den förväntade volym-/insatsökningen. 

 Nämndens Centrala administration har för perioden ett överskott på 1,8 

mnkr, varpå 0,9 mnkr beror på intäktsersättning avseende praktikanter som 
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kommer fördelas vidare till korrekt verksamhet. Därtill kommer en större 

avvikelse på material och tjänster på 0,5 mnkr som är ett direkt 

redovisningstekniskt överskott. Kostnader har ännu inte börjat belasta 

redovisningen, samtidigt som budgeten fördelas ut per månad.  

Ordinärt boende: Verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 3,1 

mnkr. Merparten av överskottet finns inom den utförande verksamheten för 

hemtjänst som för perioden har ett överskott på 2,3 mnkr. Överskott finns 

även inom stödfunktionerna som är direkt kopplat till införandet av 

trygghetsskapande välfärdsteknik. 0,7 mnkr har felaktigt hamnat på övrig 

verksamhet, som borde belasta verksamheten för perioden.  

Vård- och omsorgsboende: Utfallet för perioden är +1,5 mnkr, som fördelar 

sig brett över nämndens olika ansvarsområden för verksamheten. Avvikelsen 

utgör 1,3 % av verksamhetens budgeterade kostnadsomslutning för perioden. 

0,4 mnkr har felaktigt hamnat på övrig verksamhet, en kostnad som borde 

belasta verksamheten för vård- och omsorgsboende för perioden.  

Övrig verksamhet: Utfallet uppgår för perioden till -3,5 mnkr och beror bland 

annat på att kostverksamheten inte når upp till sin budgeterade intäktsvolym av 

försäljning av måltider på restaurangerna. För perioden ligger dessutom en stor 

hyreskostnad på 1,1 mnkr felaktigt redovisat på verksamheten, vilket påverkar 

utfallet för perioden. Kostnaden ska belasta ordinärt boende samt vård- och 

omsorgsboende.  

Buffert: Nämnden tog på sitt januarimöte beslut om att nyttja 1,1 mnkr av 

2023 års buffert för att finansiera en utökning av det så kallade 

surfplatteprojektet, vars syfte är att kostnadsfritt låna ut surfplattor till 

medborgare över 75 år för att minska det digitala utanförskapet. Budgeten har 

ännu inte flyttats ut på verksamhetsgrenen. 
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Central 
administration 

46 341 7 628 5 854 1 774 2 500 

Politisk verksamhet 2 761 459 432 27 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 

766 126 124 734 121 610 3 124 -5 300 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 

612 344 98 969 97 455 1 514 4 900 

Övrig verksamhet 106 185 16 946 20 481 -3 535 -2 100 

Buffert 15 493 2 582 0 2 582 0 

Nettokostnad totalt 1 549 250 251 318 245 832 5 486 0 

Kommunbidrag 1 549 250 251 318 251 318 0  

Resultat efter 
kommunbidrag 

0 0 5 486  0 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 

0    0 

      

Ackumulerat resultat      

För perioden redovisas ett resultat på 5,5 mnkr jämfört med budgeten för perioden. Helårsresultatet 
prognostiseras till ett +/- 0 resultat. 

Nämnden ser att volymerna/insatserna ökar mer än vad som förväntats i budget, vilket anstränger 
ekonomin på ett negativt sätt, då kostnaderna har en direkt påverkan av volymerna/insatserna 
Nämnden förväntas klara verksamheten inom budgeterat anslag, men det förutsätter att Borås stad får 
ta del av 2023 års medel av det prestationsbaserade statsbidraget "utöka bemanning av sjuksköterskor 
på särskilda boenden". Posten är inte budgeterad och en tilldelning får därmed en positiv 
resultatpåverkan. I det fallet volymerna/insatserna ökar mer än beräknat i prognosen kommer även det 
att få en direkt resultatpåverkande effekt. 

Intäkterna har för perioden en negativ avvikelse på 2,7 mnkr och väntas vid årets slut överstiga 
budgeten med 19,0 mnkr. Främst beroende på att nämnden i prognosen kalkylerat med att få ta del av 
2023 års prestationsbaserade statsbidrag "utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" 
med 13,0 mnkr. Utöver det bygger de förväntade ökade intäkterna på att nämnden erhåller ersättning 
från andra nämnden, främst Social omsorgsnämnden, för utförda insatser. En post som inte finns 
budgeterad i den utsträckning som de förväntade insatserna genomförs. 

Kostnaderna har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 8,2 mnkr och beror främst på lägre 
kostnader för material och tjänster om 12,2 mkr samt att personalkostnaderna överstiger budget med 
4,3 mnkr. Vid årets slut förväntas kostnaderna överstiga budget med 19,0 mnkr, där 
personalkostnaderna står för 28,9 mnkr i underskott. och material och tjänster genererar ett överskott 
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på 11,0 mnkr. Då förvaltningen förväntas genomföra mer insatser/volymer än budgeterat för året ska 
personalkostnaderna vara högre jämfört med budget, då det innebär att den verkställande verksamheten 
ställer om till en ökad intern tilldelning och anpassar kostnaderna till den förväntade 

volym‑/insatsökningen. 

2 Central administration 

Ekonomi 

För perioden redovisar verksamheten ett överskott på 1,8 mnkr, varpå 0,9 mnkr beror på 
intäktsersättning avseende praktikanter som kommer fördelas vidare till korrekt verksamhet. Därtill 
kommer en avvikelse på material och tjänster på 0,5 mnkr som är ett direkt redovisningstekniskt 
överskott. Kostnader har ännu inte börjat belasta redovisningen, samtidigt som budgeten fördelas ut 
per månad. 

Vid årets slut förväntas ett överskott på 2,5 mnkr som avser överskott på grund av vakanser samt på 
grund av ekonomiska effekter kopplade till införandet av Trygghetsskapande välfärdsteknik. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens stödfunktioner stöttar verksamheten i deras arbete att uppnå sina mål och är i högsta 
grad inblandade i förbättringsarbeten i hela organisationen. 

Ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd är under framtagande. Arbetet görs i 
samverkan med övriga förvaltningar i sociala klustret och informationssäkerhetsansvarig på 
Stadsledningskansliet. Ledningssystemet ska säkra ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att 
skydda nämndens informationstillgångar. Ett ledningssystem säkrar också att nämnden uppfyller 
lagkrav och stadens informationssäkerhetspolicy. 

3 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten ligger för perioden på budgeterad nivå och förväntas vid årets slut ha förbrukat hela 
budgetutrymmet. 

Analys av verksamheten 

Nämnden har hittills haft två möten och planerar för ytterligare nio möten under året. Likt tidigare år 
planeras det att i anslutning till sammanträdena genomföras informations- och utbildningsinsatser för 
nämnden. Nämnden som tillträdde i januari i år har under årets första månader genomgått en 
introduktionsutbildning som genomfördes av förvaltningen. 

4 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Ekonomi 

För perioden redovisas ett positivt resultat på 3,1 mnkr och årets prognos uppgår till ett underskott på 
5,3 mnkr. Överskottet för perioden beror bland annat på att kostnader för verksamhetens planerade 
kompetenshöjande utbildningsinsatser ännu inte börjat belasta verksamheten och att avsatta medel för 
sommarens introduktioner ännu inte nyttjats. Överskottet borde varit 0,7 mnkr lägre då en större 
hyreskostnad felaktigt lagts på övrig verksamhet. 

På beställarsidan prognostiseras ett underskott på 5,9 mnkr, varav -7,8 är kopplat till volymer 
(hemtjänsten -7,4 mnkr, korttidsvård -1,6 mnkr och dagverksamhet +1,2 mnkr). Bostadsanpassningen 
förväntas generera ett överskott på 1,0 mnkr, utöver det väntas även ett överskott på grund av vakanser 
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kopplat till kompetensförsörjningsproblematiken på 1,1 mnkr. Kostnaderna för utskrivningsklara 
patienter från sjukhuset beräknas överstiga budgeten med 0,3 mnkr. 

Utförarsidan beräknar ett underskott på 4,6 mnkr, där merparten beror på bemanningsproblematik 
inom hälso- & sjukvården som löses genom att anlita legitimerad personal via externa företag. 

Analys av verksamheten 

Verksamheten fortsätter arbetet med att hantera platsbristen/köbildningen på vård- och 
omsorgsboende, vilket medför ett hårt tryck på korttidsenheterna som får ta emot brukare i väntan på 
boendeplacering. Bristen på korttidsboende för övriga brukare medför i sin tur hårdare belastning på 
hemtjänsten. Utöver det pågår ett intensivt arbete tillsammans inom närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg kring samverkansrutinerna för in och utskrivningsprocessen till och från sjukhus. Syftet är att 
kommunen och i förekommande fall primärvården ska möta brukaren i sin naturliga hemmiljö för att 
ges bättre förutsättningar till ett personcentrerat förhållningssätt. Tanken är att detta nya arbetssätt ska 
öka antalet SIP, Samordnad individuell plan, samt att fast vårdkontakt från den primära vården ska bli 
mer aktiv i kontakten med brukaren/patienten. Arbetssättet är en del av omställningen till Nära vård. 

Förvaltningen har lagt en beställning för att få utveckla automatiserat beslutsfattande via RPA-teknik 
(robot) vad gäller ansökan, utredning och beslut om trygghetslarm. Kartläggning av nuvarande 
handläggningsprocess kommer som en förberedelse att ske under våren och eventuellt kan en RPA-
konsult arbeta vidare med den tekniska lösningen under hösten. 

Hemtjänst 

Antalet brukare med hemtjänst har inte ökat nämnvärt, att ställa i relation till den utförda tiden som 
ökar, vilket är en följd av ökad vårdtyngd hos de som har insatser via hemtjänsten. Att vårdtyngden 
ökar förklaras delvis med den uppkomna kön till vård- och omsorgsboende och att brukare får 
kvarstanna i sitt ordinära boende med ökade insatser. En effekt av att vårdtyngden ökar är att även 
behovet av att dubbelbemanna insatserna ökar, vilket även påverkar den utförda tiden. 

För tillfället finns det tre aktiva LOV-företag som har tillstånd via IVO att bedriva hemtjänst och ett 
fjärde företag är på väg in i verksamheten, vilket kan komma att påverka fördelningen mellan insatser 
utförda i egen och extern regi. 

Arbetssättet med att implementera fast omsorgskontakt, som sedan 1 juli i år är lagstadgat, pågår och 
genomförs i olika arbetsformer och förankras hos samtliga medarbetare. Syftet är att stärka mötet och 
skapa en bra relation mellan den person som har hemtjänst och medarbetare så att kvalitet i form av 
kontinuitet, trygghet, delaktighet och inflytande nås i högre utsträckning. Kravet på fast 
omsorgskontakt kommer förstärkas ytterligare där endast medarbetare som är utbildad undersköterska 
kan ha uppdraget, vilket kommer bli en utmaning. 

Myndighet/biståndshandläggare och hemtjänsten ingår i ett forskningssamarbete med Göteborgs 
universitet och Borås högskola. Det handlar om att utveckla en samtalsmatta som ska vara ett 
kommunikationsstöd vid samtalen med personer som har lindrig till måttlig kognitiv nedsättning 
(demenssjukdom). Det som framkommer från medarbetare som ingår i forskningen är att både 
medarbetare och brukare som fått prova på samtalsmetoden känner tillfredsställelse och får upp en fin 
energi i de samtal som bedrivs. Projektet pågår till och med 2024. 

Korttid 

Sedan sommaren 2021 har det varit fullbelagt på förvaltningens tre korttidsenheter på grund av att 
många på korttiden vistas där i avvaktan på att få sitt beslut om vård- och omsorgsboende verkställt. 
Åtgärder är vidtagna med anledning av platsbristen, dels görs överbeläggningar på 2 korttidsenheter, 
vilket ger upp till 9 extra platser, dels köps ett par platser av Ulricehamns kommun. Då ett av 
Bodagatans våningsplan under våren genomgår renovering har en evakuering av dessa plaster skett till 
Furuvägen, dock har evakueringen inte gett möjlighet att kompensera alla frånfall av platser på 
Bodagatan. 

Korttidsenheterna deltar inte i de årliga nationella brukarundersökningarna som genomförs av 
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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 från korttidsvistelsen. Resultatet för 2022 visade på ett fortsatt mycket bra resultat, både vad 
gäller bemötande, förtroende och trygghet, även om det kan skönjas en liten försämring som eventuellt 
kan ha att göra med dubbelbeläggning. 

Dagverksamhet 

Platserna på dagverksamheten är inte fyllda och verksamheten har möjlighet att verkställa fler beslut. 
Det har även varit en del frånvaro hos besökarna som därmed uteblir från sina inplanerade dagar. 
Klubb Viskan har svårt att hitta nya brukare som är under 65 år och i dagsläget är fyra personer 
inskrivna. Öppettiderna kväll och helg på Bodagatan finns det ingen direkt efterfrågan på. 

Verksamheten har identifierat att arbetet kring när ett beslut upphör kan förbättras, vilket skulle kunna 
förbättra inflödet genom att nya beslut om plats tas fortare vilken kan leda till att platserna fylls upp 
bättre. 

5 Vård och omsorg i särskilt boende 

Ekonomi 

Periodens resultat uppgår till +1,5 mnkr, vilket är en mindre avvikelse gentemot budget. Vid årets slut 
förväntas ett överskott på 4,9 mnkr, vilket är baserat på nämndens förväntan att bli beviljade medel av 
det prestationsbaserade statsbidraget för 2023 "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden" på 13,0 mnkr. I det fall bidraget inte beviljas alternativt beviljad med en lägre summa 
kommer det påverka det förväntade resultatet för verksamheten i samma omfattning. 

På beställarsidan prognostiseras ett underskott vid årets slut på -8,1 mnkr, vilket till sin helhet beror på 
volymavvikelse. Då det för tillfället är fullt på boendena samt att flera personer står i kö för att få sina 
boendebeslut verkställda är beläggningsgraden hög samt att kön på ej verkställda beslut ökar. För att 
lösa den uppkomna situationen, där lediga platser inte finns att tillgå inom Staden har avtal tecknats 
med Ulricehamns kommun om köp av vård- och omsorgsplats. Totalt finns fem platser att tillgå hos 
dem, varav fyra platser nyttjas. 

Även utförarsidan prognosticerar ett underskott för året på 4,0 mnkr kopplat till främst 
personalsituationen samt att brukarna blir mer vårdtunga. På grund av svårigheter med 
kompetensförsörjningen behöver verksamheten ta till dyra lösningar i form av inhyrd personal, 
övertids/fyllnadsersättningar samt att betala för ej uttagna semesterdagar. Verksamheten tyngs även 
ekonomiskt av fördyrade kostnader för sjukvårdsmaterial och hjälpmedel. 

Det förväntas även uppstå ett överskott inom stödverksamheten kopplat till verksamhetsgrenen som 
bland annat beror på införandet av Trygghetsskapande välfärdsteknik. 

Analys av verksamheten 

Beläggningen på vård- och omsorgsboenden är full och över den budgeterade nivån vilket skapar en 
kedjereaktion. Bland annat beläggs brukare som inte kan åka hem i väntan på boendeplats på nämndens 
korttidsboenden. Svårt sjuka brukare får stanna kvar hemma med dygnet runt insatser via hemtjänsten, 
andra brukare får utökad dagverksamhet. Det i sin tur medför större påfrestningar på anhöriga och 
verksamheter inom ordinärt boende. Nämnden riskerar även att få betalningsansvar för brukare som 
inte kan tas hem från sjukhus, då korttidsboendena är fullbelagda. 

Innevarande år har antalet belagda platser budgeterats till 848 stycken, trots att behovsprognosen som 
nämnden tagit fram visar på att behovet utifrån demografin är 903 platser innevarande år. Anledningen 
att fler belagda platser inte budgeterats beror på att nämnden endast producerar 868 platser och ett 
visst antal platser behövs för in- och utflyttningslogistik. Den aktuella situationen är svårlöst då staden 
inte har möjlighet att hastigt öka upp antalet boendeplatser i avvaktan på att det nya boendet på 
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Kristinegränd står klart i början av 2025 med 73 platser. Antalet belagda platser för årets första månader 
uppgår till 853 respektive 860, en mycket hög beläggningssiffra och beror på en låg omsättning av 
platser. En åtgärd med anledning av platsbristen är att samarbete har initierats inom Boråsregionen om 
köp av platser mellan kommunerna, hittills har det varit Ulricehamn som varit intresserade av att sälja 
både vård- och omsorgsplatser. 

Under februari månad vid ett visst givet datum stod 137 brukare i kö på att få flytta in på ett boende. 
När det är en kö till vård- och omsorgsboende riskerar det medföra att vissa brukare inte får sitt beslut 
verkställt inom tre månader, vilket ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg/IVO. Under 
kvartal 4 år 2022 var det 84 personer som inte hade fått sitt vobo-beslut verkställt inom tre månader, 
varav vissa av dessa för tillfället hade tackat nej till sitt erbjudande. 

6 Hälso- och sjukvård 

I den organisationsform som nämndens hälso- och sjukvård bedrivs är det svårt att särskilja vad som sker i ordinärt- och 
särskilt boende varpå analysen av verksamheten redovisas särskilt. Ekonomin för nämndens hälso- och sjukvård 
redovisas under ordinärt- respektive särskilt boende utifrån schablonberäkningar. 

Analys av verksamheten 

Verksamheten har svår att rekrytera och relativt lågt antal sökande per annonserad tjänst i kombination 
med att personalomsättningen är hög. Situationen är oroande inför framtiden med tanke på 
verksamhetens behov av att förstärka både antalet sjuksköterskor samt kompetensen. Problematiken 
med att rekrytera skapar ett stort behov att hyra in extern bemanning via företag, som i sin tur även 
påverkar kvaliteten i verksamheten, men ändock är en lösning för att säkerställa en god och säker vård. 

Nämnden har sökt och förväntas beviljas medel avseende det prestationsbaserade statsbidraget "utöka 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" utifrån tilldelningsparameterna att det redan finns 
en god bemanning av sjuksköterskor på nämndens vård- och omsorgsboenden. 

7 Övrig verksamhet 

Ekonomi 

Utfallet uppgår för perioden till -3,5 mnkr och beror bland annat på att kostverksamheten inte når upp 
till sin budgeterade intäktsvolym gällande försäljning av måltider på restaurangerna. Intäkterna i 
restaurangerna fortsätter att minska, gästerna har inte återvänt efter pandemin i den utsträckning som 
var väntad. Denna effekt syntes redan 2022 och en anpassning gjordes i budgeten till innevarande år, 
dock är effekten större än den genomförda anpassningen vilket påverkar det ekonomiska utfallet. Även 
kostnadsökningarna på livsmedel märks av. Med anledning av detta ser verksamheten noggrant över 
effektiviseringsmöjligheter, inköp samt hur matsvinnet kan minska. 

För perioden ligger en stor hyreskostnad på 1,1 mnkr felaktigt redovisat på verksamheten, vilket 
påverkar utfallet för perioden. Kostnaden ska belasta ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende. 

Vid årets slut förväntas ett underskott inom verksamheten på 2,1 mnkr. 0,9 mnkr av dessa är direkt 
kopplande till kostverksamheten och ovan beskrivna anledning inom kostverksamheten. Resterande 
underskott på 1,2 mnkr förväntas uppstå inom det förebyggande arbetet på mötesplatserna och 
trygghetsbostäderna, där personalkostnaderna överstiger budgeten. 

Analys av verksamheten 

Kost- och vaktmästeriverksamhet 

Kostverksamheten fortsätter arbetet med att öka kvaliteten på måltiderna för våra brukare, ett arbete 
som sker i samverkan med kärnverksamheten. På grund av de ökade livsmedelskostnaderna kommer 
med stor sannolikhet både de ekologiska och närproducerade livsmedlen fortsätta att minska. Idag 
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uppgår inköpen av dessa till 39 % respektive 25 %. 

Två restauranger, Dalhem och Skogslid ingår tillsammans med Högskolan i projektet No Time 2 
Waste, ett projekt vars syfte är att minska matsvinn och användandet av plast. 

Från kompetensförsörjningssynpunkt ser verksamheten att det fortsatt är svårt att rekrytera utbildade 
kockar och vikarier. 

Förebyggande verksamhet 

Nämnden har identifierat välfärdsteknik som en framgångsfaktor för att möta framtida utmaningar 
inom äldreomsorgen. Ett ökat teknikanvändande hos äldre samt bättre användande av välfärdsteknik 
ger även möjlighet till ett självständigare liv och att inträdet till äldreomsorgen troligtvis kan skjutas 
framåt för individen. Seniorer har möjligheten att få digitalt stöd via förenklat beslutsfattande, med 
syfte att få senioren att känna sig trygg med tekniken och därmed bättre kunna ta del av insatser baserat 
på välfärdsteknik. Via nämndens seniorhälsokonsulenter får senioren hjälp med digitalt stöd och 
tekniska lösningar. 

Nämnden tog på sitt januarimöte beslut om att nyttja 1,1 mnkr av 2023 års buffert för att finansiera en 
utökning av det så kallade surfplatteprojektet, vars syfte är att kostnadsfritt låna ut surfplattor till 
medborgare över 75 år för att minska det digitala utanförskapet. 

Den förebyggande verksamheten har arbetat fram uppdragsbeskrivningar där man ringat in tre 
områden som mötesplatser/seniorhälsokonsulenter ska fokusera på. Främja social och digital 
inkludering samt hälsofrämjande insatser. En projektledare är tillsatt för att kunna arbeta med 
kvalitetsarbetet och utveckla verksamheten så att det blir likställt mot Borås stads invånare. 

8 Buffert 

Nämnden avsatte 1 % av kommunbidraget storlek i budgeten till en buffert för oförutsedda kostnader 
enligt gällande reglemente. Nämnden tog på sitt februarimöte beslut om att nyttja 1,1 mnkr av 2023 års 
buffert för att finansiera en utökning av det så kallade surfplatteprojektet, vars syfte är att kostnadsfritt 
låna ut surfplattor till medborgare över 75 år för att minska det digitala utanförskapet. En justering av 
budgeten är ännu inte gjord utifrån beslutet. 

9 Verksamhetsmått 

9.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 127 3 310 2 088 2 105  

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

523 494 558 000 48 787 45 341  

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

88 407 95 000 7 781 7 256  

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

611 901 653 000 56 568 52 597  
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9.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Totalt antal platser 868 869 868 868  

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

848 848 853 860  

9.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Antal belagda korttidsplatser 73 82 84   

Verksamhetsmåttet släpar en månad, varpå mått för februari saknas. 

9.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Pågående HSL åtaganden 2 355 2 500 2 352 2 341  

9.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Antal besök på mötesplatser   3 008 3 015  

Totalt antal belagda dagar på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

10 508 11 600 901 846  

9.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 
2022 

Budget 
2023 

Utfall Jan 
2023 

Utfall Feb 
2023 

Utfall Mar 
2023 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

  12,2 12,1  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

  9,6   

10 Personalomsättning samt sjukfrånvaro 

Personalomsättning 2021-12 - 2022-11 2022-01 - 2022-12 2022-02 - 2023-01 

Nämnd, chef & stöd 4,2 % 5,2 % 6,2 % 
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Personalomsättning 2021-12 - 2022-11 2022-01 - 2022-12 2022-02 - 2023-01 

Myndighet 18,5 % 18,7 % 19,2 % 

Hemtjänst 14,4 % 14,6 % 13,8 % 

Förebyggande, korttid & larm 9,1 % 10,3 % 10,2 % 

Vård och omsorgsboende 9,2 % 9,3 % 10,2 % 

Hälso- och sjukvård 17, 7 % 17,4 % 19,2 % 

Kost, lokalvård & vaktmästeri 6,0 % 5,0 % 7,0 % 

Totalsumma 11,6 % 11,7 % 12,2 % 

 

Sjukfrånvaro 2022-11 2022-12 2023-01 

Nämnd, chef & stöd 8,4 % 11,4 % 9,5 % 

Myndighet 6,3 % 6,6 % 6,0 % 

Hemtjänst 9,9 % 11,0 % 10,5 % 

Förebyggande, korttid & larm 9,0 % 9,2 % 8,5 % 

Vård och omsorgsboende 11,3 % 13,2 % 10,1 % 

Hälso- och sjukvård 8,9 % 11,0 % 8,0 % 

Kost lokalvård och vaktmästeri 8,4 % 10,7 % 10,7 % 

Totalsumma 9,9 % 11,5 % 10,1 % 
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Revisionsrapport - Uppföljande granskning - kvalitet i 

äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna skrivelsen som svar på 

revisionsrapporten Uppföljande granskning – Kvalitet i äldreomsorgen och 

översänder det till Stadsrevisionen. 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av kvalitet i 

äldreomsorgen. År 2013 granskade Stadsrevisionen kvaliteten i kommunens 

äldreomsorg som bland annat visade att styrningen och ledningen inom 

äldreomsorgsverksamheten var otydlig samt att det var stora skillnader i kvalitet 

och ekonomi mellan dåvarande stadsdelsnämnder. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar Stadsrevisionen Vård- och 

äldrenämnden att: 

 Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse samt övriga 

avvikelser mot jämförbara kommuner så att detta överensstämmer med 

nämndens ambitionsnivå 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. 

Vård- och äldrenämnden har analyserat nettokostnadsavvikelsen och ser att 

avvikelsen kan förklaras med de beslut som nämnden fattat om att höja 

kvaliteten inom äldreomsorgen. Slutsatsen är därmed att den kostnad som 

avvikelsen medför stämmer väl överens med nämndens ambitionsnivå 

Vård- och äldrenämnden har med utgångspunkt i Borås Stads nya styr- och 

ledningssystem i budget 2023 definierat nämndens grunduppdrag och beslutat 

om fyra målsatta indikatorer för uppföljning av grunduppdraget. Nämnden har 

också beslutat om två målsatta indikatorer inom arbetsgivarområdet. 

Utöver de målsatta indikatorerna följer nämnden även måluppfyllelse och 

kvalitet i verksamheten genom att ta del av brukarundersökningar, 

sammanställning av synpunkter och avvikelser, resultat från egenkontroller 

m.m. 
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Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna skrivelsen som svar på 

revisionsrapporten Uppföljande granskning – Kvalitet i äldreomsorgen och 

översänder det till Stadsrevisionen. 

Ärendet i sin helhet 

Under 2023 genomförde KPMG på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad en 

uppföljande granskning av kvalitet i äldreomsorgen. År 2013 granskade 

Stadsrevisionen kvaliteten i kommunens äldreomsorg som bland annat visade 

att styrningen och ledningen inom äldreomsorgsverksamheten var otydlig samt 

att det var stora skillnader i kvalitet och ekonomi mellan dåvarande 

stadsdelsnämnder. 2018 genomfördes ytterligare en utredning, som även den 

visade på brister.  

Syftet med den uppföljande granskningen har varit att genomföra en 

nulägesanalys av kostnader, produktivitet och kvalitet i äldreomsorgen samt 

bedöma i vilken utsträckning identifierade brister i 2013 och 2018 års 

granskningar är åtgärdade. Bedömningen är att de identifierade bristerna i stor 

utsträckning har åtgärdats.  

Nulägesanalysen visar att kommunen har högre kostnader för sin äldreomsorg 

än vad som är motiverat utifrån strukturella faktorer. Mot bakgrund av 

granskningen rekommenderar Stadsrevisionen Vård- och äldrenämnden att: 

 Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse samt övriga 

avvikelser mot jämförbara kommuner så att detta överensstämmer med 

nämndens ambitionsnivå 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. 

Analys av nettokostnadsavvikelse  

Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och 

referenskostnad för en kommun. Nettokostnaden är den faktiska kostnaden för 

verksamheten medan referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och 

indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt 

kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med 

genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 

Borås Stad har en nettokostnadsavvikelse avseende 2021 på 2,2 %, dvs 

kostnaden är 2,2 % högre än vad referenskostnaden är framräknad till. För 

Borås Stad innebär detta ungefär 27 mnkr avseende 2021.  

Nettokostnadsavvikelsen tar inte hänsyn till några ambitionshöjningar eller 

politiska satsningar. Borås Stad ligger förvisso över referenskostnaden men i 

jämförelse med såväl likande kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) 

är avvikelsen lägre. I jämförelse med riket är avvikelsen marginellt högre och 

motsvarar ca 1 mnkr. 
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Nettokostnadsavvikelse Borås Stad Liknande 

kommuner 

VGR Riket 

Äldreomsorg 2,2 3,0 2,9 2,1 

Siffror hämtade från Kolada.se, avseende 2022 

2021 fanns även politiska beslut om att höja ambitionen såväl kvaliteten inom 

omsorgen. För det aktuella året återfinns flera satsningar, bland annat: 

 Ökad bemanning inom hemtjänsten  9,6 mnkr 

 Ökad bemanning inom vård- & äldreboende 11,6 mnkr 

 Förstärkt introduktion för sommarvikarier 2,7 mnkr 

 Ung Omsorg   2,8 mnkr 

 

Satsningarna summar för 2021 år ner i kostnader som ligger i nivå med den 

totala nettokostnadsavvikelsen. Slutsatsen är därmed att den kostnad som 

avvikelsen medför stämmer väl överens med nämndens ambitionsnivå. 

Övergripande styrmodell och röd tråd i styrningen 

Vård- och äldrenämnden beslutade 2017 om ett särskilt inriktningsdokument 

för mandatperioden 2018-2022 med sju utvecklingsområden. Vård- och 

äldrenämnden har kontinuerligt fått information och föredragningar om det 

arbete som pågått inom de olika utvecklingsområdena under perioden. Arbetet 

har även följts upp i nämndens årsredovisningar. I december 2022 redovisades 

också de arbetsinsatser och förändringar som genomförts i en samlad 

uppföljningsrapport till nämnden. Uppföljningarna visar att 

inriktningsdokumentet styrt nämndens verksamhet och gett resultat, även om 

dokumentet inte integrerats i nämndens övriga styrning såsom ex budget. 

Nämnden har inte beslutat om ett nytt särskilt inriktningsdokument för 

innevarande mandatperiod. 

Nämnden har utöver de målsatta indikatorerna från Kommunfullmäktige och 

nämndens egna målsatta indikator kring olämpliga läkemedel följt 

måluppfyllelsen inom nämndens verksamhetsområde genom redovisning av 

resultat från brukarundersökningar, sammanställning av synpunkter och 

avvikelser, genomförda egenkontroller med mera. Resultaten har sammanställts 

i en årlig patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som också innefattar beslut 

om förbättringsåtgärder inför kommande år. 

Under mandatperioden 2018-2022 har Borås Stad arbetat med att införa en mer 

tillitsbaserad styrning och en del i arbetet har varit att se över stadens styr- och 

ledningssystem. Vård- och äldrenämnden har med utgångspunkt i det nya styr- 

och ledningssystemet i budget 2023 definierat nämndens grunduppdrag och 

beslutat om fyra målsatta indikatorer för uppföljning av grunduppdraget. 

Nämnden har också beslutat om två målsatta indikatorer inom 

arbetsgivarområdet. 
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Utöver de målsatta indikatorerna följer nämnden även fortsättningsvis  

måluppfyllelse och kvalitet i verksamheten genom att ta del av 

brukarundersökningar, sammanställning av synpunkter och avvikelser, resultat 

från egenkontroller m.m. Genom att följa måluppfyllelsen kontinuerligt under 

året har nämnden möjlighet att identifiera förbättringsområden och för dessa ta 

fram fler eller ersätta de målsatta indikatorerna med andra. Nämnden kan också 

ge uppdrag till förvaltningen.  

Det nya styr- och ledningssystemet i Borås stad med åtskillnad mellan 

nämndens grunduppdrag och Kommunfullmäktiges fokusområden ger en 

tydlig och mer tillitsbaserad styrning. De målsatta indikatorerna följs upp i 

berörd verksamhet och redovisas till nämnden. Utöver nämndens indikatorer 

ska verksamheterna med utgångspunkt i grunduppdraget och verksamhetens 

resultat också identifiera och följa egna indikatorer. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljande granskning – Kvalitet i äldreomsorgen, revisionsrapport KPMG 

Samverkan 

Information vid FSG 2023-03-15 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Uppföljande granskning – kvalitet i äldreomsorgen

KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en uppföljande granskning av kvalitet i 
äldreomsorgen. Stadsrevisionen granskade år 2013 kvaliteten i kommunens äldreomsorg. Granskningen  
visade bl.a. att styrning och ledning av äldreomsorgsverksamheten var otydlig och att det var 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 uppföljningen 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. När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och EY:s 
utredning är bedömningen att de identifierade bristerna i stor utsträckning har åtgärdats.

Nulägesanalysen visar att kommunen har högre kostnader för sin äldreomsorg än vad som är motiverat  
utifrån strukturella faktorer. Nyckeltalsjämförelser visar bl.a. att kommunens hemtjänst fortfarande har 
högre kostnader än jämförbara kommuner. Den övergripande nyckeltalsjämförelse som genomförts visar 
även på andra skillnader. Det saknas en tillräcklig kunskap om varför verksamheterna avviker inom vissa 
områden. Stadsrevisionen bedömer att nämnden behöver analysera dessa avvikelser.

Stadsrevisionen bedömer att det kvarstår utmaningar gällande 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. Stadsrevisionen bedömer att inriktningsdokumentet därför har en  
oklar status.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas Vård- och äldrenämnden att:

• Analysera äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse samt övriga avvikelser mot jämförbara kommuner
så att detta överensstämmer med nämndens ambitionsnivå 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.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Vård- och äldrenämnden och för  
information till Kommunstyrelsen. Svar från Vård- och äldrenämnden emotses senast 2023-03-30.

Boris Preijde 
Ordförande andra revisorsgruppen
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

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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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 



 

 16 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Borås stad 

Uppföljande granskning –Kvalitet i äldreomsorgen 

 

2022-12-20 

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. 

 

 

 

 

 



 

 23 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Borås stad 

Uppföljande granskning –Kvalitet i äldreomsorgen 

 

2022-12-20 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Mikael Lind 
Certifierad kommunal revisor 
 

 

 

Fredrik Ottosson 
Certifierad kommunal revisor 
 
 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Borås stad 

Uppföljande granskning –Kvalitet i äldreomsorgen 

 

2022-12-20 

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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Yttrande över Remiss Reglemente för Vård- och 

äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslag till Reglemente för Vård- och 

äldrenämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till reviderat reglemente för Vård- och 

äldrenämnden. I förslaget har ett stycke som sammanfattar syftet med 

nämndens verksamhet lagts till. Nämndens uppdrag att tillhandahålla bistånd 

enligt Socialtjänstlagen har tydliggjorts genom en punktlista. Meningen i 

gällande reglemente om Sociala omsorgsnämndens ansvar för boendestöd har 

tagits bort. Nämndens ansvar som vårdgivare har förtydligats. Ett syfte med 

nämndens förebyggande hälsoarbete har lagts till. Utöver ovanstående 

ändringar har språket setts över.  

Vård- och äldrenämnden har inga synpunkter på förslaget och tillstyrker förslag 

till Reglemente för Vård- och äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Reglemente för Vård- och äldrenämnden 

Samverkan 

Information till FSG 2023-03-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



Reglemente för
Vård- och äldrenämnden

borås stads författningssamling



2    

borås stads författningssamling

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.



3

borås stads författningssamling

Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Syfte med nämndens verksamhet
Syftet med nämndens verksamhet är att verka för att den enskilde som är i behov av vård och 
omsorg ska kunna leva ett värdigt liv. Nämnden ska i sina verksamheter arbeta med respekt 
för den enskilda personens rätt till privatliv och integritet, självbestämmande och delaktighet.

§ 2 Nämndens uppdrag och ansvar
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av

• hemtjänst

• vård- och omsorgsboende

• korttidsvistelse

• trygghetslarm

• dagverksamhet

• anhörigstöd.

Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad vilket 
även omfattar barn- och unga under 18 år.

Nämnden ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Vård- och äldrenämnden är vårdgivare och bedriver hälso- och sjukvård inom sin verksamhet.

I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete i syfte att äldre ska bibehålla sin självständighet.

Nämnden ansvarar för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde, 
med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Vård- och äldrenämnden 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-xx-xx  

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten Syfte med nämndens verksamhet - ny rubrik 
 

Syftet med nämndens verksamhet är att verka för att den enskilde som är i behov av vård 
och omsorg ska kunna leva ett värdigt liv. Nämnden ska i sina verksamheter arbeta med 
respekt för den enskilda personens rätt till privatliv och integritet, självbestämmande och 
delaktighet. – ny inledande portalparagraf 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag Nämndens uppdrag och ansvar - ny rubrik 
 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av: 
 
- hemtjänst,  
- vård- och omsorgsboende,  
- korttidsboende, korttidsvistelse (korrekt namn) 
- trygghetslarm,  
- dagverksamhet, 
- bostadsanpassningsbidrag.  
- Anhörigstöd (uppdrag som nämnden redan har) (punktlista istället) 

 
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden. (Finns i Sociala 
omsorgsnämndens reglemente) 

 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad vilket även 
omfattar barn- och unga under 18 år. 
 
Nämnden ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsbidrag (gäller för samtliga åldrar 
därför kan det inte ingå i punktlistan) 

 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. Vård-och äldrenämnden är vårdgivare och bedriver hälso- och sjukvård inom 
sin verksamhet (tydligare formulering) 

 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete i syfte att äldre ska bibehålla sin 
självständighet. (förtydligande av syfte) 

 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, 



lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde, med undantag för 
de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen. (omformulering) 
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Yttrande över Remiss Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslag till Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till reglemente för Kommunstyrelsen och 

övriga nämnder i Borås Stad. Det har i förslaget endast gjorts mindre 

justeringar i jämförelse med nu gällande reglemente. Vård- och äldrenämnden 

har inga synpunkter och tillstyrker därmed förslag till Reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Samverkan 

Information vid FSG 2023-03-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni december månad 
året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. 

 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

 
§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 

 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad 
och på sätt som stöder visionen. 

 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

 
Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö. 

 

Uppgifter 
 
 
§ 2 Uppdrag och verksamhet 

 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden, samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  

 
§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

 
§ 4 Personalansvar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som 
lyder under Kommunstyrelsen. 

 
 
§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

 
 
§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan Kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för 
kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse 
vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 

 
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 

inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
 
§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
§ 8 Information, samråd och samordning 

 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. 

 
§ 9 E-petition 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. (nytt redovisningsintervall, beslut KF februari 2023) 

 

Arbetsformer 
 
§ 10 Tidpunkt för sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
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hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 
 
§ 11 Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

 
 
§ 12 Offentliga sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 
 
§ 13 Sammanträden på distans 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 
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§ 14 Närvarorätt 

 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 
 
§ 15 Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten, 
majoriteten. 
Majoriteten Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.(Ändring i och med ny mandatperiod, se 
partiöverläggningarna.) 

 
 
§ 16 Ordföranden 

 
Det åligger ordföranden att 

 
3. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
4. kalla till sammanträde 
5. kalla ersättare, 
6. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
7. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
8. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
§ 17 Vice ordförandena 

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 

  Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter. 
 
§ 19 Förhinder 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 

 
§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
 
§ 21 Justering av protokoll 

 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

Övrigt 
 
 
§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 
§ 23Författningssamling 

 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 
§ 24 Delgivningsmottagare 

 
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
§ 25 Undertecknande av handlingar 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.



3

borås stads författningssamling

Innehåll

§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen 4

§ 2 Uppdrag och verksamhet 4

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet 4

§ 4 Personalansvar 4

§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar 5

§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige 5

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 5

§ 8 Information, samråd och samordning 5

§ 9 E-petition 6

§ 10 Tidpunkt för sammanträden 6

§ 11 Kallelse 6

§ 12 Offentliga sammanträden 6

§ 13 Sammanträden på distans 6

§ 14 Närvarorätt 7

§ 15 Sammansättning 7

§ 16 Ordföranden 7

§ 17 Vice ordförandena 7

§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 8

§ 19 Förhinder 8

§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring 8

§ 21 Justering av protokoll 8

§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 9

§ 23 Författningssamling 9

§ 24 Delgivningsmottagare 9

§ 25 Undertecknande av handlingar 9



4    

borås stads författningssamling

Inledning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.

§ 1 Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.

Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. 
Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra 
visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på 
sätt som stöder visionen.

All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.

Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.

Uppgifter

§ 2 Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden, samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer 
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

§ 4 Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt 
sitt reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet 
som lyder under Kommunstyrelsen.
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§ 5 Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

§ 6 Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan Kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt för kommunen:

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

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

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

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Kommunstyrelsen/
nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.

Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar 
de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

§ 8 Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den information 
och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse.
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§ 9 E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen.

Arbetsformer

§ 10 Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer.

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.

§ 11 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

§ 12 Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess.

§ 13 Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.
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§ 14 Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna.

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt 
fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden 
som berör vederbörandes verksamhetsområde.

§ 15 Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av majoriteten.

Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

§ 16 Ordföranden

Det åligger ordföranden att

3. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden.

4. kalla till sammanträde.

5. kalla ersättare.

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

7. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden.

8. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning.

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige.

4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

§ 17 Vice ordförandena
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.
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§ 18 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter.

§ 19 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

§ 20 Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har 
börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter 
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som 
inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie 
ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). 
Sakinnehållet ska i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

§ 21 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
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Övrigt

§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

§ 23 Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 24 Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

§ 25 Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Vård- och äldrenämnden 
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Datum 

2023-03-21 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2022-00290 1.4.1.0 
 

  

 

Svar på Stadsarkivet tillsynsrapport 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad åtgärdsplan för 

hantering av föreläggande och rekommendationer utifrån Stadsarkivets 

tillsynsrapport. 

 Ärendet i sin helhet 

I december 2022 genomförde Stadsarkivet ett tillsynsbesök gällande Vård- och 

äldrenämndens informationshantering. Utifrån Stadsarkivets tillsynsrapport 

framkom sju föreläggande som Vård- och äldrenämnden behöver åtgärda samt 

fyra rekommendationer gällande det fortsatta arbetet med 

informationshantering.  

Förläggande 1: Förvaltningen ska se över och stänga äldre ärenden i Ciceron 

där det inte förväntas inkomma några ytterligare dokument och redovisa nya 

siffror till BSA. 

Svar: Under mars 2023 kommer arbete pågå med att avsluta äldre ärenden i 

ärendehanteringssystemet Ciceron. I januari 2023 fick Stadsarkivet uppdaterade 

siffror redovisade till sig och får ytterligare uppdaterade siffror i början på april.  

Förläggande 2: Förvaltningen ska komplettera svaret på fråga 10a med 

uppgifter om vilka system som ingår i deras IT-förvaltningsobjekt.  

Svar: Informationen har skickats in till Stadsarkivet. Det är en sammanställning 

av samtliga system som används av förvaltningarna i sociala klustret, och som 

inte förvaltas inom ett annat objekt.  

Föreläggande 3: Förvaltningen ska komplettera dokumenthanteringsplanen 

med uppgifterna om HR-avdelningens diarium. 

Svar: Vård- och äldrenämnden ska under 2023 revidera 

dokumenthanteringsplanen och kompletterar då med uppgifterna om HR-

avdelningens diarium. 

Föreläggande 4: Förvaltningen ska utveckla och komplettera informationen i 

arkivbeskrivningen i samråd med BSA. 

Svar: Vård- och äldreförvaltningen bokar in möte med Stadsarkivet under våren 

2023 för att gå igenom befintlig arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara 

färdigställd under 2023.   
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Förläggande 5: Förvaltningen ska upprätta en plan för att leverera 

nedanstående handlingar (se bilaga) som uppgivits i arkivförteckningen till BSA. 

Svar: Se svar på föreläggande 6.   

Förläggande 6: Förvaltningen ska säkerställa att gallringen som tidigare 

beslutats blir genomförd samt skriftligen på en översiktlig nivå redovisa detta 

till Stadsarkivet. 

Svar: Under hösten/vintern 2022 har Vård- och äldrenämnden tagit hjälp av en 

arkivkonsult för att gallra och arkivera äldre handlingar som funnits ute i 

verksamheterna. Handlingarna som ska arkiveras levereras med levarensreversal 

till Stadsarkivet under våren 2023.  

Föreläggande 7: Förvaltningen ska se över samtliga arkivlokaler och i samråd 

med BSA säkerställa att de uppfyller en godtagbar standard. Förvaltningen ska 

skriftligen redovisa vilka arkivlokaler de har, vilka som inte uppfyller en 

godtagbar standard samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma 

till rätta med detta. 

Svar: Under våren 2023 påbörjas planeringen av arbetet med att se över 

samtliga arkivlokaler. Inventering av arkivlokaler påbörjas under 2023 och 

förväntas slutföras under 2024. I samband med slutförande av arbetet redovisas 

resultatet samt eventuella åtgärder till Stadsarkivet.  

Rekommendationer 

Vård- och äldrenämnden har tagit del av Stadsarkivets rekommendationer och 

tar det i beaktning inför fortsatt arbete med arkivorganisation och 

informationshantering inom nämndens verksamheter.  

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättat åtgärdsplan för 

hantering av föreläggande och rekommendationer utifrån Stadsarkivets 

tillsynsrapport. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsarkivets tillsynsrapport 2023-02-02  

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-03- 25 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet, Borås Stad 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Tillsynsrapport 

Myndighet: Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) 

Datum för tillsyn: 2022-12-08 kl 9-11.00 

Närvarande vid tillsynsbesöket 

Stadsarkivet (BSA): 
Viola Davidsson, IT-arkivarie  
Håkan Ek, 1:e arkivarie 
Dan Holfve, Stadsarkivarie 
 
 
Vård- och äldreförvaltningen (VÄF):  
Johan Norbelie, Enhetschef Kvalitet och utvecklingsfunktionen, administrativa 
enheten 
Hans Sandström Gustafsson, verksamhetsutvecklare och objektsledare IT-vård 
och omsorg 
Malin Länsberg, nämndsekreterare och samordnande arkivredogörare 
Helen Linderholm, systemansvarig för Viva, IT-vård och omsorg 
Anneli Johansson, administrativ samordnare för hemtjänsten och 
arkivredogörare 
Helena Gäskeby, rehabassistent och arkivredogörare 
Lis-Maj Nylund, samordnare för bostadsanpassning (och möjligen ersättare för 
en annan person).  
Återbud från deltagare vård- och omsorgsboendena. 
 
Hans Sandström Gustafsson och Helen Linderholm deltog fram till kl 10.  
 

Lagkrav 

Enligt arkivlagen är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. 

I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda och 

avgränsa arkivet, liksom verkställa beslutad gallring. Stadens nämnder och 

styrelser ska följa de krav som ställs genom tryckfrihetsförordningen 

(1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) 

samt arkivförordningen (1991:446).  
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För myndigheter i Borås stad finns även Arkivregler för Borås stad, Borås stads 

rutiner för informations- och arkivhantering samt de råd och anvisningar som 

arkivmyndigheten, genom Stadsarkivet, utfärdar.  

Tillsynsområden 

Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) har inför stundande tillsynsbesök fått ett 

omfattande frågeformulär kring informationshanteringen som de skriftligen 

besvarat. I samband med tillsynsbesöket gick vi gemensamt igenom 

förvaltningens svar. Denna rapport är baserad på dessa uppgifter samt 

kompletterande dokument som inkommit till Stadsarkivet (BSA).  

 
Följande områden har vi tittat närmare på:  
 

A. Ansvar och ansvarsfördelning 

B. Insyns- och sökinstrument till allmänna handlingar 

C. Kunskap om allmänna handlingar 

D. Rätten att ta del av allmänna handlingar 

E. Hanteringsanvisningar för allmänna handlingar 

F. Gallring av allmänna handlingar 

G. Leveranser av arkiv till arkivmyndigheten 

H. Bevakning av arkivfrågor vid organisationsförändringar 

I. Frågor rörande myndighetens arkivlokaler 

 

A. Ansvar och ansvarsfördelning 

En myndighet ska ha en utsedd arkivansvarig och minst en arkivredogörare. De utgör 

stommen i myndighetens arkivorganisation, som svarar för att arkivverksamheten 

uppfyller kraven och som ska vara känd av personalen. 

 

På fråga 1a) som lyder Har er myndighet utsett arkivansvarig och arkivredogörare? 

svarar VÄF ja. På nästa fråga vilka som ingår i organisationen svarar VÄF 

nämndsekreterare och samordnare. BSA rekommenderar att komplettera 

med ytterligare funktioner i organisationen för att få mer tyngd åt 

arkivfrågorna inom förvaltningen.  

 

Fråga två handlar om det finns tid avsatt att arbeta med arkivfrågor. 

Arkivredogörarna på VÄF svarar att det inte finns någon särskild tid avsatt. 

På mötet framkom att arkivredogörarna har svårt att hinna med sina 

uppdrag utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. BSA förordar att det är 

nödvändigt att personalen har tid och möjlighet att ägna sig åt uppdraget 

annars tenderar det att inte bli prioriterat. Förvaltningen bör planera in ett 

eller flera tillfällen under verksamhetsåret för att ägna sig åt den här typen 

av uppgifter.  
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Fråga tre handlar om hur det framgår för personalen vilka personer som 

ingår i arkivorganisationen. BSA uppfattar det som svårt att få information 

om vem som är arkivredogörare. Denna bör finnas lättillgänglig för alla 

anställda, exempelvis på intranätet. VÄF menar att det är välkänt inom 

organisationen vilka som är arkivredogörare men har funderingar att 

publicera informationen i Canea.  

 

Frågorna fyra och fem handlar om myndigheten har en utbildad registrator 

och arkivarie. VÄF svarar att registrator inte har formell utbildning och att 

de inte har en utbildad arkivarie. BSA förordar att det finns arkivarier ute på 

förvaltningarna till stöd i informationshanteringen, då BSA har begränsade 

möjligheter att bistå förvaltningarna. 

 

B. Insyns- och sökinstrument till allmänna handlingar 

Krav på insyns- och sökinstrument finns i offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och 

i våra lokala föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering. Sådana 

insyns- och sökinstrument kan vara register över allmänna handlingar (oftast ett 

diarium), klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning, arkivförteckning och 

dokumenthanteringsplan.  

 

VÄF registrerar handlingar i Ciceron enligt stadens diarieplan. BSA kan 

konstatera att förvaltningen endast sporadiskt säkerställer kvaliteteten på 

det som registreras i verksamhetssystemet. Det finns skäl att systematiskt 

granska innehållet och åtgärda brister såsom stavfel, felaktiga uppgifter, 

mindre välformulerade ärendemeningar och komplettera med handlingar 

som saknas. BSA kan konstatera att flertalet ärendemeningar är exakt 

likadana vilket gör det svårt att skilja ärendena åt. BSA har publicerat 

anvisningar för registrering i Ciceron på Intranätet under 

Arkivmyndigheten, Råd och anvisningar.  

 
BSA har inte i samband med tillsynsbesöket särskilt granskat kvaliteten på 

det som registreras i Viva, men konstaterar att dokumentet Journal och 

arkivering INS 7501 på ett bra sätt ger vägledning till personalen.  

 
På fråga 10a) som lyder Vilka dokument- och ärendehanteringssystem använder ni? 

har förvaltningen redovisat en mängd olika system hämtade från sin 

dokumenthanteringsplan. BSA har haft svårt att utifrån detta svar kunna 

utröna vilka system IT-vård och omsorg själva ansvarar för. Under mötet 

framkom att dessa uppgifter framgår av deras förvaltningsplan som sedan 

skickats in till arkivmyndigheten i efterhand.  

 

BSA har inför besöket inte tagit del av några särskilda anvisningar kring hur 

personalen bör registrera sina handlingar. På mötet framgick att det finns 

ett antal dokument av den typen. BSA bad VÄF komplettera sina svar med 

dessa instruktioner, vilket de också gjort.  
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Avsnitt 12 handlar om sekretesskyddade handlingar. VÄF svarar på fråga 

12c att de inte registrerar samtliga sekretesskyddade handlingar eftersom de 

inte har något system för det. Efter tillsbesöket har VÄF sedan 

kompletterat med information om att detta enbart avser sekretesskyddade 

handlingar inom HR området. I arkivbeskrivningen anges att HR har ett 

eget diarium. Detta anges dock inte i dokumenthanteringsplanen och det är 

därför oklart till vilka handlingar det används. 

 

På fråga 12d) som lyder Omfattas er myndighet av undantag från 

registreringsskyldighet i 2 § Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) svarar 

VÄF nej trots att det framgår av 2 § OSF att handlingar som hör till 

enskildas personakter enligt LSS och SoL samt patientjournaler är 

undantagna. VÄF har emellertid kompletterat dessa uppgifter i efterhand, 

varför det rör sig om ett missförstånd. 

 

På fråga 14 a) som lyder Hur många oavslutade ärenden finns från respektive år i 

era olika ärende- och dokumenthanteringssystem? Lämnade VÄF följande 

redovisning:  

Ciceron: 2017: 5, 2018: 3, 2019: 41, 2020: 138, 2021: 148, 2022: 183 

Sedan besöket i december har sedan VÄF inkommit med nya siffror som 

ser betydligt bättre ut. BSA uppmanar VÄF att fortsätta se över sina öppna 

ärenden och stänga dem där det inte förväntas inkomma några ytterligare 

handlingar.  

 

Som svar på fråga 15b har VÄF svarat att gällande MCSS saknas beslut i 

dagsläget då gallringen första ska ske 2029. BSA framförde vid mötet att 

förvaltningen med fördel kan uppdatera sina gallringsbeslut i DHP så att 

gallringsfristerna framgår redan nu.   

 

VÄF har en av Vård- och äldrenämnden beslutad dokumenthanteringsplan 

och har inför tillsynsbesöket skickat in en arkivbeskrivning och 

arkivförteckning.  

 

I arkivförteckningen nämns ett antal handlingar från de tidigare 

kommundelsnämnderna som blivit kvar i förvaltningens lokaler. Det är bra 

att BSA nu får kännedom om dessa handlingar som skulle levererats till 

arkivmyndigheten för flera år sedan. VÄF har kontaktat en arkivkonsult och 

jobbar nu aktivt med att komma tillrätta med dessa uteblivna leveranser och 

gallringen.  

 

En synpunkt på förteckningen är att den tar upp handlingar som inte finns i 

verksamheten. Det är inte nödvändigt utan de kan tas bort från 

dokumentet.   
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Arkivbeskrivningen är en bra ingång till att beskriva förvaltningens 

verksamhet, organisation, system och viktigaste handlingar men 

beskrivningen kan utvecklas och bli ännu bättre. BSA kan förmedla dessa 

till nämndsekreteraren i ett separat mejl eller i samband med ett särskilt 

samrådsmöte om arkivbeskrivningen.  

 

Arkivansvarig är enligt arkivbeskrivningen förvaltningschefen. 

Förvaltningschefen medverkade inte vid tillsynsbesöket, trots att det är ett 

önskemål från BSA att arkivansvarig deltar på ett tillsynsbesök av den här 

typen. VÄF bör överväga om rollen ska delegeras till någon annan med 

budgetansvar i organisationen. BSA förordar att förvaltningen i 

arkivbeskrivningen gör en organisationskarta, med namn, titel och funktion 

(arkivredogörare, samordnande arkivredogörare, arkivansvarig) för att det 

tydligt ska framgå vem som ansvarar för vad.  
 

C. Kunskap om allmänna handlingar 

Myndighetens tjänstemän ska ha tillräcklig kunskap om offentlighetslagstiftningen för att 

kunna leva upp till lagens krav när det gäller allmänna handlingar.  

 

På frågan Känner personalen till lagar och rutiner för myndighetens arkiv- och 

informationshantering? Svarar VÄF både ja och nej. Samma svar ger de på den 

efterföljande frågan Känner personalen till hur allmänna handlingar ska förvaras? 

BSA har utifrån dessa svar svårt att förstå hur det faktiskt förhåller sig och 

hade önskat ett mer utförligt och förtydligande svar. Detsamma gäller när 

det kommer till fråga 22 Hur arbetar ni med att sprida kunskap om allmänna 

handlingar och arkivhantering bland de anställda? här svarar VÄF ”Genom 

arkivredogörarna”.  

 

Att säkerställa att informationen finns tillgänglig på intranätet kan vara ett 

sätt. Det går med fördel att länka till central information i många fall. Andra 

förvaltningar har regelbundna träffar för sina arkivredogörare där 

uppkomna frågor på området diskuteras. Det skulle kunna vara ett annat 

sätt att sprida mer kunskap inom organisationen.  

 

D. Rätten att ta del av allmänna handlingar 

Insyns- och sökinstrument ska vara utformade på ett sådant sätt att de underlättar för 

både allmänheten och myndighetens personal att ta del av myndighetens allmänna 

handlingar. Allmänheten behöver också kunna få tillgång till digitala handlingar. 

 

Av svaren att döma saknas rutiner kring vad det är som ska publiceras i 

webbdiariet. BSA menar att det är av största vikt att all information som 

inte omfattas av sekretess publiceras där, vilket även VÄF instämde i. 

Webbdiariet utgör en viktig källa för allmänheten att få insyn i 

förvaltningens verksamhet.  
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E. Hanteringsanvisningar för allmänna handlingar 

En myndighet ska hantera sina allmänna handlingar på ett sätt som främjar god 

dokumenthantering. 

 

På frågan 25e) Känner personalen till syftet med dokumenthanteringsplanen? svarar 

VÄF till viss del. På den efterföljande frågan 25f) Känner personalen till syftet 

med dokumenthanteringsplanen? svarar förvaltningen vet ej. Dessa båda svar i 

kombination med de diskussioner som fördes på tillsynsbesöket indikerar 

att det är många som inte känner till planen och dess syfte. BSA förordar att 

VÄF arbetar aktivt för att öka kunskapen på förvaltningen om 

dokumenthanteringsplanen.  

 

Frågan 28b lyder Har ni särskilda rutiner för registrering av e-post? här svarar 

VÄF nej.  På nästföljande fråga 28c) Hur säkerställer ni hanteringen av 

inkommen e-post vid frånvaro? menar VÄF att de i möjligaste mån försöker att 

hänvisa inkommande e-post till gemensamma funktionsbrevlådor. Det är 

genomtänkt och bra. För att säkerställa ett gemensamt arbetssätt och att ny 

personal känner till vilka rutiner som gäller, rekommenderar BSA att den 

typen av rutiner fastställs i ett gemensamt dokument.  

 

F. Gallring av allmänna handlingar 

Nämnder eller styrelser beslutar om gallring. Inför gallringbeslut ska samråd ske med 

arkivmyndigheten.  

 

På frågan 30a) som lyder När och hur sker gallring? svarar VÄF att: 

”Olika för olika verksamheter och enheter. Ex. Myndighet gallrar i början 

av varje år. I många verksamheter har ingen gallring genomförts.” 

Detta svar måste ses som icke tillfredsställande och förvaltningen ska utföra 

gallring enligt gällande gallringsbeslut.  
 

 

G. Leveranser av arkiv till arkivmyndigheten 

För att leveranserna ska bli korrekta vill Stadsarkivet att förvaltningen följer våra 

rekommendationer och i god tid innan leverans tar kontakt med arkivmyndigheten.  

 

På frågan 33d) som lyder Har ni för avsikt att leverera mer handlingar i framtiden 

och i så fall vilka? skriver VÄF att de gärna vill leverera mer till e-arkivet i 

framtiden. Det är bra att VÄF vill leverera det digitalt material. Kontakta 

arkivmyndigheten i god tid då sådana leveranser kräver mycket förarbete 

och planering.  
 

H. Bevakning av arkivfrågor vid organisationsförändringar 
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Informationshanteringen vid en myndighet är tätt sammankopplad med myndighetens 

organisation och arbetssätt. Vid organisationsförändringar är det därför viktigt att 

bevaka och dokumentera hur arkivbildningen och informationshanteringen påverkas av 

de förändringar som görs. 

 

Frågorna 34 a-g berör verksamhetsförändringar på förvaltningen. På frågan 

34d) som lyder Hur har verksamhetsförändringarna påverkat arkivbildningen? har 

inte förvaltningen inte svarat. BSA vill därför påpeka att det är viktigt att 

samråda med arkivmyndigheten i god tid innan organisationsförändringar 

som påverkar hanteringen av de allmänna handlingarna genomförs. Detta 

framgår av ”Borås Stads Arkivregler”. Det kan röra frågor som hur 

handlingar och ärenden ska hanteras när en verksamhet byter förvaltning.  
 

I. Frågor rörande myndighetens arkivlokaler 

Enligt arkivlagen är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I 

arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, vårda, skydda och avgränsa 

arkivet.  

 

Svaren i det här avsnittet har varit ofullständiga. VÄF framför i samband 

med tillsynsbesöket att det varit svårt att besvara frågorna av främst två 

skäl. För det första uppfyller inte de aktuella utrymmena Riksarkivets krav. 

VÄF menar att det borde finnas lägre krav för de närarkiv som finns hos 

förvaltningen och efterlyser detta från BSA. För det andra menar 

förvaltningen att frågorna är formulerade som om det endast finns en lokal, 

när det i själva verket finns ett flertal.  

 

När det gäller den första invändningen menar BSA att det är svårt, för att 

inte säga omöjligt att säga vilka krav förvaltningen ska undvika att ta i 

beaktande. Arkivmyndigheten har valt att förorda att Borås stad ska följa 

det som står i RA-FS 2013:4 om arkivlokaler, vilket framgår av ”Rutiner för 

informations- och arkivhantering i Borås Stad”. Nu är emellertid de kraven 

väldigt långtgående, men ett första steg är att säkerställa att inget av 

utrymmena har vattenrör eller golvbrunn samt att lokalerna inte har fönster 

och går att låsa.  

 

När det gäller den andra invändningen menar BSA att VÄF med fördel 

hade kunnat kopiera frågorna och lämnat flera olika svar för varje lokal.  

 

Förelägganden 

Vård- och äldreförvaltningen får till den 17 april 2023 på sig att skriftligen 

till arkivmyndigheten redovisa en plan för hur de ska hantera nedanstående 

förelägganden och rekommendationer.  
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 Förvaltningen ska se över och stänga äldre ärenden i Ciceron där det 

inte förväntas inkomma några ytterligare dokument och redovisa nya 

siffror till BSA. 

 Förvaltningen ska komplettera svaret på fråga 10a med uppgifter om 

vilka system som ingår i deras IT-förvaltningsobjekt.  

 Förvaltningen ska komplettera dokumenthanteringsplanen med 

uppgifterna om HR-avdelningens diarium.  

 Förvaltningen ska utveckla och komplettera informationen i 

arkivbeskrivningen i samråd med BSA.  

 Förvaltningen ska upprätta en plan för att leverera nedanstående 

handlingar som uppgivits i arkivförteckningen till BSA:  

 

 

 Förvaltningen ska säkerställa att gallringen som tidigare beslutats blir 

genomförd samt skriftligen på en översiktlig nivå redovisa detta till 

Stadsarkivet.  

 Förvaltningen ska se över samtliga arkivlokaler och i samråd med BSA 

säkerställa att de uppfyller en godtagbar standard. Förvaltningen ska 

skriftligen redovisa vilka arkivlokaler de har, vilka som inte uppfyller en 

godtagbar standard samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att 

komma till rätta med detta.  

Protokoll för FSG Nej 2000-
2010 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

  

Protokoll för LSG Nej 2010- Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

Fritid/kultur, Skola 
/BO, ÄO  

MBL-protokoll Nej 1992-
2010 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

  

MBL-protokoll Nej 2011-
2016 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

Kulturförvaltningen  

MBL-protokoll Nej 1999- Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

Komundelskontoret 
Viskafors  

MBL-protokoll Nej 2011-
2014 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

  

MBL-protokoll Nej 2011-
2016 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

  

Arbetsskadeanmälan OSL 
39:2 

1987-
1999 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

  

Rehabärenden OSL 
39:2 

2011-
2016 

Närarkiv 
källaren 
(Ramnåsgatan)  

Stadsdelsnämnden 
Öster 
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Rekommendationer  

 Förvaltningen bör komplettera informationen på den interna webbsidan 

så att det framgår vilka som ingår i arkivorganisationen och komplettera 

med ytterligare nyckelfunktioner.   

 Förvaltningen bör se över sin arkivorganisation, överväga att delegera 

rollen som arkivansvarig till annan chef och utse fler arkivredogörare 

ute i verksamheten.  

 Förvaltningen bör upprätta e-postrutiner för att säkerställa ett 

gemensamt arbetssätt.  

 Förvaltningen bör utveckla rutiner för att systematiskt se över sina 

ärenden i Ciceron, dessutom säkerställa att ärendemeningar och 

handlingar beskrivs på ett korrekt sätt, ärenden avslutas i tid samt att 

dokument publiceras i webbdiariet.  
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för år 2022. 

Sammanfattning (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 § i Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars 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 2022 upprättat en patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i Vård- och 

äldrenämnden under 2022. Av berättelsen framgår också hur många händelser 

som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah. 

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022 

2. Bilagor till patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-03-15 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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1 Sammanfattning 

Även 2022 har präglats av den pandemi som drabbat världen. Arbetet inom förvaltningen har fortsatt 
haft stort fokus på att vaccinera brukare, minska risk för smittspridning och hantera uppkomna 
situationer och frågor ur både ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Viktiga faktorer som 
hjälpt till i arbetet har varit god intern samverkan inom kommunen och god samverkan med andra 
vårdgivare. 

Så långt det varit möjligt har ett fortsatt arbete och implementering av förvaltningens mål, aktiviteter 
och uppdrag från tidigare år genomförts. 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. 

Områden med ett bra resultat är bland annat: 

 Resultatet i Öppna jämförelser för vård och omsorg visar på ett förbättrat resultat inom flera 
områden i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende 

 Brukarundersökningar visar att brukarna är nöjda med sin korttidsvistelse 

 Antal patienter som har fått en riskbedömning avseende fall, undernäring, trycksår och 
munhälsa är fortsatt högt 

 Andelen patienter med en smärtskattning och munhälsobedömning den sista tiden i livet har 
ökat 

Områden där fortsatt utveckling behövs är bland annat: 

 Säkerställa och öka brukarens/patientens delaktighet och inflytande 

 Förbättra kvaliteten i den enskildes dokumentation 

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

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

 Öka antalet BPSD skattningar för personer med demenssjukdom 

 Säkerställa en god vård i livets slutskede för att nå de nationella målen 

 Fortsatt arbete med det processorienterade arbetssättet vilket innebär att bland annat säkerställa 
att processerna med tillhörande instruktioner är kända i verksamheten och används på avsett 
sätt 

2 Begreppsdefinitioner 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 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 verksamhet dess 
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reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt LOV (Lagen om 
valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) 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 

 Legitimerad personal - sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter 

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

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för Arbetslivsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, 
Sociala omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen i Borås stad 

3 Förkortningar 

BPSD - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
HSL - Hälso- och sjukvårdslagen 
HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 
folkhälsa m.m. 
IBIC - Individens behov i centrum 
IVO - Inspektionen för vård- och omsorg 
KF - Kommunfullmäktige 
KS - Kommunstyrelsen 
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 
NIS - NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem 
SAMSA - Gemensam IT tjänst mellan olika vårdgivare 
SAS - Socialt ansvarig samordnare 
SFS - Svensk författningssamling 
SOF - Sociala omsorgsförvaltningen 
SIP - Samordnad individuell plan 
SKR - Sveriges kommuner och regioner 
SoL - Socialtjänstlagen 
SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling 
VGR - Västra Götalandsregionen 
Viva - Verksamhetssystem för dokumentation 
VÄF - Vård- och äldreförvaltningen 
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4 STRUKTUR 

4.1 Grundläggande förutsättningar för säker vård och 

omsorg med kvalitet 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård och omsorg med kvalitet är engagerade och 
kompetenta chefer och medarbetare samt en tydlig styrning av verksamheten på alla nivåer. 

4.2 Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kvalitet 

PSL 2010:659 och SOSFS 2011:9, 7 kap 3§ 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, 
och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

Borås Stad skrivs en samlad patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, som sammanfattar förvaltningens 
samtliga åtgärder och resultat för att uppnå god kvalitet på de insatser som ges. Förvaltningens arbete 
med att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras fortlöpande och på fler 
sätt. 

Två gånger per år sammanställs och analyseras rapporterade avvikelser, lex Maria, lex Sarah och 
inkomna synpunkter/klagomål. Verksamheterna får ta del av sammanställningarna. Nämnden tar del av 
synpunkter och klagomål två gånger per år och rapporterade avvikelser, lex Maria och lex Sarah en gång 
per år. 

Verksamhetsgranskningarna som MAS, MAR och SAS gör dokumenteras i en rapport till berörd 
enhet/-er samt nämnd. 

Förvaltningsledningens årliga genomgång av processer, måluppfyllelse och resultat dokumenteras och 
kommuniceras till förvaltningens verksamheter. 

Verksamheternas egenkontroller dokumenteras löpande i Stratsys och genomförda riskanalyser  

dokumenteras i särskild rapport. Stratsys är ett system som hanteras av förvaltningens chefer. 

4.3 Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Förvaltningens verksamhetsidé: 
Vård- och äldreförvaltningen ska 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. För 
att möta framtidens utmaningar ligger vi i framkant och tar till oss ny utveckling. 



Vård- och äldrenämnden,  Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022 6(25) 

Förvaltningen arbetar fortsatt med ledningssystemet för kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 och har under 
året följt upp arbetet och gjort vissa revideringar av aktiviteterna som ska ingå. Föreskriften innebär 
bland annat att förvaltningen har i uppgift att identifiera, beskriva och fastställa de processer som 
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att det ska 
bidra till att uppnå kvalitet på de insatser som ges för dem som verksamheterna är till för. 

Den klustergemensamma handboken för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett stöd i 
arbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet har inte någon början eller bestämt slut utan är pågående och 
ska leda till att verksamheten ständigt förbättras. Processer och rutiner ska följas upp, utvärderas och 
förbättras. En grundförutsättning är att medarbetare görs delaktiga i förbättringsarbetet så att processer 
och rutiner kan anpassas efter uppgiften som ska utföras. 

4.4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och 

kvalitetsarbetet 

PSL 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 kvalitetsarbete 
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 
Verksamhetschef/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 
Alla medarbetare ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara forum 
för kvalitetsfrågor. 

Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitetsarbetet 
inom förvaltningen. 

MAS/MAR 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för 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 ärenden enligt lex Maria. 

SAS 
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet samt utöva kvalitetsgranskningar i verksamheten. SAS kvalitetssäkrar verksamheternas 
rutiner och processer samt initierar behov av förändring. Vidare bedriver SAS omvärlds- och 
lagkravsbevakning. Huvuduppdraget för SAS är att utreda inkomna lex Sarah rapporter och på 
delegation av nämnden anmäla allvarliga missförhållanden till IVO. 
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4.5 En god säkerhetskultur 

En grundläggande förutsättning för en säker vård och omsorg med kvalitet är en god säkerhetskultur. 
är att vi är öppna för synpunkter och förändringar, att vi uppmärksammar fel och brister, åtgärdar dem 
och följer upp åtgärderna så att det som gått snett inte händer igen. 

För att förvaltningen ska genomsyras av en god säkerhetskultur krävs insatser på flera nivåer. 
Verksamhetsledningar finns inom verksamhetsområdena och möten med gemensamma 
verksamhetsledningar har en viktig funktion för att tillsammans ska kunna diskutera förhållningssätt, 
attityder och uppmärksamhet gällande risker. Att gemensamt arbeta med hantering av risker och 
lärande från både positiva och negativa händelser. Det handlar om att skapa förutsättningar för att 
medarbetarna ska kunna arbeta systematiskt för att förhindra vårdskador. 

I Borås Stad finns en kunskapsbank, Info Caption, där digital utbildning finns för eget lärande eller 
tillsammans i grupp kring till exempel avvikelser. Utbildningarna kan ses i små korta stycken åt gången 
och är på så sätt lättillgängliga och behöver inte ta så lång tid. På förvaltningens intranätssida publiceras 
sammanfattningar och slutsatser från lex Sarah och lex Maria i syfte att lära hur vi kan förebygga 
missförhållanden och förbättra kvaliteten. 
 
Förvaltningen har gjort en kartläggning utifrån den nationella handlingsplanen ”Agera för säker vård”. 
Kartläggningen ligger till grund för en handlingsplan med en aktivitetslista för prioriteringar inom 
patientsäkerhetsarbetet 2023 och 2024. Prioriterade områden är bland annat patientmedverkan och 
patientperspektiv, dagligt patientsäkerhetsarbete, god säkerhetskultur, lärande av analyser samt 
säkerställa hanteringen av medicintekniska produkter. 

 

4.5.1 Informationssäkerhet 

Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd har tagits fram och fastslagits av Stadsdirektören. I 
samband med detta så har det även skapats en organisationsbeskrivning som beskriver hur respektive 
förvaltning skall vara organiserade och arbeta med informationssäkerhet. Det finns även en 
informationssäkerhetsgrupp som jobbar över hela Sociala klustret. En kommungemensam 
informationssäkerhetsgrupp kommer att formeras under 2023. 

Det har tagits fram en metodhandbok, rutin för informationssäkerhetsklassning, rutin för riskhantering 
och en ny rutin för incidenthantering som avser samtliga incidenter relaterade till informationssäkerhet. 
Ett ledningssystem för Informationssäkerhet och Dataskydd är under införande. Där kommer all 
relevant information samlas. 

Sociala klustret har inlett arbetet med att klassificera de system som är i behov av detta med hjälp av 
verktyget KLASSA och tidigare klassning har reviderats med anledning av ny version av verktyget. 
Informationssäkerhetsklassningarna planeras vara genomförda under våren 2023 och handlingsplaner 
samt uppföljningar kommer att hanteras löpande i Stratsys. 

Den första av Borås Stads digitala utbildningar i informationssäkerhet har avslutats och det har även 
funnits möjlighet för respektive verksamhet att följa upp vilka som genomfört utbildningen. 

IT- Vård och Omsorg har en ny beställningsportal gällande behörigheter som förbättrat säkerheten, 
spårbarheten och minimerat risker för fel behörighet hos användarna. Registervården har förbättrats 
genom mer automatisering och innefattar fler system än tidigare. 

Säker autentisering har införts i Sociala klustret där verksamheterna nu använder tjänstekort för 
inloggning i datorn, i samband med detta så har det startats upp ett projekt som skall lösa frågan med 
säker autentisering även via mobila enheter. Ytterligare ett projekt kopplat till detta är säker inloggning i 
verksamhetssystemet/journalsystemet Viva som kommer att ske via federerad inloggning. 
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Flertalet utvecklingar i verksamhetssystemet Viva har beställts hos leverantör för att ytterligare förstärka 
säkerheten i systemet. 

MAS, MAR och SAS har i samband med verksamhetsgranskningar och vid utredningar granskat 
journaler. En strukturerad granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring samt 
granskning av ärenden i SAMSA har även gjorts av MAS och MAR. 

Loggar med medarbetares åtkomst till verksamhetssystemet har granskats enligt rutin. 

Registret med personuppgiftsbehandlingar har setts över och nämnden får genom årlig rapportering 
information om arbetet med personuppgiftsbehandlingar. 

4.6 Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård och omsorg med kvalitet är att det finns tillräckligt 
med medarbetare som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. 

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 

Utbildningsinsatser inom ramen för satsningen Äldreomsorgslyftet har fortsatt. Utbildningen utgår från 
de nationella yrkespaketen för vårdbiträde eller undersköterska. Enhetschefer har studerat socialrätt 
inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 

Förvaltningen har fortsatt genomfört utbildningssatsningar inom demens, SIP, munhälsa och 
användningen av digital teknik. En kalender och ett metodstöd med reflekterande frågeställningar och 
övningar för arbetet med den nationella värdegrunden för äldre togs fram. Medarbetare och 
enhetschefer har också fått möjlighet att se en värdegrundsteater där syftet var att skapa reflektioner 
och tankar kring värdegrunden. Dokumentation, genomförandeplan och kontaktpersonens uppdrag 
med fokus på individen var centrala delar i teatern. 

För legitimerade medarbetare har introduktion getts vid särskilda introduktionsdagar samt via en 
webbaserad introduktion. Förvaltningen har introduktionsprogram för nya chefer och de träffar också 
MAS/MAR/SAS som en del av sin introduktion. 

Myndighet och hemtjänsten har också fortsatt forskningssamarbetet med Göteborgs universitet och 
Borås högskola, om ”samtalsmattan” ett bildbaserat kommunikationshjälpmedel. Forskningen innebär 
att utveckla ett kommunikationsstöd, så kallade samtalsmattor, som stöd för delaktighet vid val och 
beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer med kognitiv svikt. 

Förvaltningen har fortsatt arbetat med kompetensförsörjning för att på både strategisk och operativ 
nivå utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att nå verksamhetens mål. 
Kompetensplaner för biståndshandläggare och legitimerade medarbetare finns sedan tidigare. För att 
stärka kompetensen hos undersköterskor eller motsvarade har ett flertal utbildningsinsatser genomförts 
t.ex. för det svenska språket, vård- och omsorgsutbildning. 
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5 PROCESS - Åtgärder för att säkerställa 

verksamhetens kvalitet 

5.1 Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits 

PSL 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 och SOSFS 2011:9, 3 kap 1§ 

Enligt patientsäkerhetslagen och socialstyrelsens föreskrift ska varje vårdgivare beskriva hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår i en patientsäkerhetsberättelse. Där 
ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. I socialstyrelsens föreskrift 
framgår att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för att upprätta ett ledningssystem, 
som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Pandemin 

Förvaltningen har även under 2022 påverkats av pandemin Covid-19 på många sätt. För att säkra 
verksamheternas kvalitet och säkerhet har rutiner kopplade till pandemin fortsatt tagits fram och 
kontinuerligt reviderats. 

Covid-19 klassades inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från 1 april och med 
anledning av detta fattades beslut om att avveckla förvaltningens krisledningsarbete med veckovisa 
avstämningsmöten. 

För att säkerställa kvalitet i vårdhygieniska frågor har förvaltningens kontinuerliga avstämningsmöten 
med Vårdhygien fortsatt under hela året. Digitala möten och utbildningar tillsammans med Vårdhygien 
har också erbjudits, för kommunens sjuksköterskor med hygienansvar, för hygienombud och 
enhetschefer via webinarier. 

Antalet konstaterade fall av Covid-19 hos brukare/patienter inom alla verksamheter i Sociala klustret 
har följts varje vecka under året. Högst antal konstaterade fall sågs under februari och i oktober. 

Samtliga brukare/patienter vid vård- och omsorgsboenden, i ordinärt boende, vid korttidsenheter och 
dagverksamheter för demens har erbjudits vaccination med dos 4 under våren och dos 5 under hösten. 
Verksamhetschef för HSV i VÄF och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har säkerställt logistik och 
bemanningsfrågor för det Sociala klustret i samverkan med den regionala primärvården. 

Beskrivning av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som genomförts 

Förvaltningen genomför årligen en utvärdering av kvaliteten i sina verksamheter om ledningssystemet 
för kvalitetsarbete är effektivt och ändamålsenligt utformat. På verksamhetsnivå genomför cheferna 
årligen en egenkontroll ”verksamhetens genomgång” i Stratsys. Eventuella brister som framkommer i 
verksamhetens genomgång kan resultera i aktiviteter i kommande års egenkontroll, utbildningsinsatser 
eller revidering av rutiner. 

MAS, MAR och SAS har tillsammans genomfört verksamhetsgranskningar samt arbetat med 
kvalitetsuppföljning genom granskning av dokumentationen och analys av händelser. Samverkan sker 
regelbundet med verksamhetschefer och förvaltningsledning. 

Processer 

Inom förvaltningen finns två huvudprocesser; ”att tillhandahålla omsorg och stöd” och ”att 
tillhandhålla kommunal hälso- och sjukvård”. 

Huvudprocess – Att tillhandahålla omsorg och stöd 

Arbetet med att kartlägga huvudprocessen ”att tillhandahålla omsorg och stöd”, med utgångspunkt från 
Socialtjänstlagen har genomförts. En organisation för styrning och ledning av processen skapades 
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under året med bland annat styrgrupp, processledningar och processteam. Processen med tillhörande 
delprocesser och aktiviteter har utarbetats och finns nu visualiserad genom startsidor i Canea för de tre 
verksamhetsområdena korttid, hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Arbetet har även fokuserat på 
att kartlägga befintliga rutiner som är gemensamma inom förvaltningen samt de rutiner som är 
verksamhetsspecifika för hemtjänst, korttid och vård- och omsorgsboende. Ett arbete har påbörjats att 
koppla befintliga rutiner till processens olika steg. 

Med utgångspunkt från kartläggningen av rutiner har utvecklingslistor på delar som behöver 
omhändertas i syfte att processen ska vara fullständig arbetats fram och utvecklingsarbetet kommer att 
fortsätta. 

Huvudprocess - Att tillhandahålla hälso- och sjukvård 

Huvudprocessen ”att tillhandhålla hälso- och sjukvård” är en gemensam process inom det Sociala 
klustret. Sedan tidigare har processen för rehabilitering (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) kartlagts, 
och under året har även de delar som kan kopplas som sjuksköterskornas ansvarområden tydliggjorts. 
Det ska vara en process som är gemensam för hälso- och sjukvården oavsett profession. 

Processen för läkemedel ska säkra de mål som finns inom läkemedelsområdet. Arbetet med att 
kartlägga processen och tydliggöra rutiner har slutförts, och en implementering har påbörjats. 

Processen för riskförebyggande vårdåtgärder har reviderats, där fokus under året har varit 
”riskförebyggande åtgärder undernäring”. Till processen finns ett nationellt kvalitetsregister kopplat, 
Senior alert. 

Processen för delegering har haft fokus på de delar som handlar om delegering av insatser från 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Arbetet med att kartlägga processen och tydliggöra rutiner har 
slutförts och en implementering har påbörjats. 

Övriga processer 

Utvecklingsarbetet gällande att handlägga avgifter har slutförts och processen har nu framarbetade 
gemensamma arbetssätt. Boendeplaceringsprocessen har fastställts och rutiner är framarbetade för att 
tydliggöra ansvarsroller och säkerställa arbetssättet. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom korttidsprocessen utöver kartläggningen av huvudprocessen. 
Syftet med arbetet är att säkerställa att korttidsplatserna används så optimalt som möjligt, arbetssätten 
mellan professionerna inom korttiden är effektiva och säkra samt att brukare/patienter inte är kvar på 
korttiden längre än nödvändigt. 

Processen ”att rapportera, utreda och följa upp avvikelser och lex Sarah” har genomfört en revidering 
av delprocessen ”att rapportera, utreda och följa upp lex Sarah”. 

Nära vård 

Arbetet med omställningen till Nära Vård har fortsatt. Färdplan- Länsgemensam strategi för god och 
nära vård är antagen och börjar gälla januari 2023. Projektledare för Nära vård deltar i en nätverksgrupp 
med deltagare från kommunen, primärvård och slutenvård. Arbetet med en nära äldrevårdsavdelning 
(NÄVA,)för sköra äldre har startats där projektledaren deltar i en samverkansgrupp som representant 
från kommunen. Ett mobilt akutläkarteam ( MALT) utgår från akutmottagningen på Södra Älvsborgs 
sjukhus. Med stöd av MALT, i form av akuta hembesök, kan patienter kvarstanna i hemmet med stöd 
av kommunal hälso- och sjukvård. Medparten av patienterna är sköra äldre och patient med 
infektionssymtom. 

5.1.1 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. 
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Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex Maria 
och Lex Sarah. 

5.2 Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 

5.2.1 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 
överenskommelser till exempel mellan Borås Stad och primärvården. 

De mer omfattande och kvalificerade vårdinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ställer 
krav på en ökad samverkan vårdgivare emellan och på informationsöverföringen. 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter, olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus och 
kommunal hälso- och sjukvård) samt mellan utförare i egen- och privat regi innebär risker om inte 
väsentlig information överförs. Detta uppmärksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan. 

Det har i samverkan med regionen pågått ett utvecklingsarbete kring in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård då omställningen till nära vård föranleder förändrade arbetssätt. Det nya 
arbetssättet i vårdsamverkan är att de före detta så kallade "vårdplaneringarna" byts ut till 
informationsutbyte i dokumentationssystemet SAMSA. I de fall det är något mer komplicerade 
patient/brukarärenden sker planeringen genom en SIP. 

HSV team Myndighet bedömer vårdbegäran från den regionala öppenvården om inskrivning i 
kommunal hälso- och sjukvård. De har gjort 441 bedömningar, varav 366 blev inskrivna i 
hemsjukvården. Det är fler bedömningar än tidigare år men antalet inskrivna är jämförbart med tidigare 
år. 

5.2.2 Samverkan mellan interna aktörer 

Förvaltningens interna samverkan finns beskriven i olika rutiner och handlar bland annat om att arbeta 
med tvärprofessionella team, daglig kommunikation mellan yrkesgrupper via Viva samt 
informationsöverföring mellan verksamheterna i förvaltningen. 

Det finns också interna samverkansrutiner med övriga förvaltningar till exempel gällande våld i nära 
relation eller vid misstanke om missbruk. 

5.2.3 Samverkan med den enskilde och närstående 

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
planering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid utredning av 
Lex Maria och Lex Sarah. 
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Samordnad individuell plan (SIP) i samband med utskrivning från sjukhus ska ske i 
brukaren/patientens hem, men SIP ska även ske för de som har behovet av samordning av insatser. 
Målet är att öka brukarens/patientens delaktighet i sin egen vård och att det finns en samordnad plan 
där det går för alla inblandade att se vilka insatser som ska utföras och i vilken ordning. En 
verksamhetsnära SIP-samordnare har utsetts som har anordnat nätverksträffar för att utbilda 
medarbetare för att få mer insikt i SIP-arbetet. Syftet är att fler personer med behov av samordning ska 
kunna få en upprättad SIP-plan. 

Ny lagstiftning säkerställer kraven om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, vilket kommer att ersätta 
befintligt arbetssätt med kontaktmannaskap. På vård- och omsorgboende har verksamheten kunnat 
återuppta brukarråd och anhörigträffar och därmed öka delaktighet för både brukare och anhöriga. 

MAS/MAR/SAS ger patient/brukare möjlighet att yttra sig vid utredningar enligt lex Sarah och lex 
Maria. 

5.3 Välfärdsteknik 

Digitalisering är ett prioriterat område för förvaltningen. För att möta kommande behov inom hälso- 
och sjukvård samt äldreomsorgen, behöver verksamheterna utvecklas och effektiviseras. Digital teknik 
kan bidra till ökad självständighet och trygghet samt delaktighet i samhället. En ökad självständighet 
minskar behovet av omsorg och stöd. Teknik kan också möjliggöra mer social samvaro för att bryta 
upplevd ensamhet och isolering. 

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 gällande ”Teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus”, som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. Som en del i denna satsning har 
även tio modellkommuner utsetts, varav Borås Stad var en av dessa. Modellkommunernas uppgift var 
att dela med sig av erfarenheter till övriga kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge 
seniorer en digital delaktighet. 

Några av de satsningar som gjorts är fortsatt arbete inför implementering av nytt trygghetssystem och 
välfärdsteknik. Målet med välfärdstekniken är att främja den äldres självständighet, trygghet, delaktighet, 
aktivitet och valfrihet. För att motverka digitalt utanförskap har förvaltningen fortsatt arbete med bl.a. 
utlåning av surfplattor för seniorer över 75 år och vidareutveckling av olika satsningar så som 
välfärdsbiblioteket, digitalt stöd och utbildning till seniorer. 

En behovsanalys gällande välfärdsteknik har slutförts. I Behovsanalysen belyses hur brukare och 
medarbetare ser på användandet av välfärdsteknik idag och tankar om framtida användningsområden. 

5.4 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. 

Förvaltningen har vidareutvecklat Borås Stads modell för risk- och konsekvensanalys. Förvaltningens 
modell kombinerar riskanalys ur flera olika perspektiv såsom medarbetare, patient/brukare samt 
organisation. Modellen innebär även att riskanalys kan göras utifrån olika nivåer beroende på vad den 
planerade förändringen handlar om. 
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5.5 Synpunkter och klagomål 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 

Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering. 

Borås Stad har ett gemensamt system för att omhänderta synpunkter från medborgare. Respektive chef 
ansvarar för att utreda och för att vidta åtgärder samt följa upp åtgärdernas effekt på varje enskild 
synpunkt. Utifrån lagstiftningen ska medborgarna ha möjlighet att lämna synpunkter på hälso- och 
sjukvården. I nuläget har hälso- och sjukvården ingen egen kategori i stadens system för 
synpunktshantering och felanmälan. 

Vid två tillfällen om året görs sammanställning över samtliga registrerade synpunkter. Med 
utgångspunkt från sammanställningen görs på olika nivåer i organisationen en uppföljning av tidigare 
planerade och vidtagna förbättringsåtgärder. Därefter görs en samlad analys av risk-och 
förbättringsområden och planerar för åtgärder i syfte att förhindra liknande händelser igen. 

5.6 Organisatoriska avvikelser 

Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för rapportering av organisatoriska avvikelser. 

En gemensam process för att hantera organisatoriska avvikelser har tagits fram och från och med mars 
månad så rapporteras organisatoriska avvikelser i Canea. Avvikelser rapporteras när någonting brister 
och behöver förbättras i organisationen mellan enheter, verksamheter eller förvaltningar. Det är 
enhetschefen som utreder och åtgärdar de organisatoriska avvikelserna. 

5.7 Avvikelser på individnivå 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 

Förvaltningen arbetar enligt processen för avvikelsehantering enligt HSL, SoL och LSS. 

En gemensam process med tillhörande instruktioner och utbildningsmaterial för avvikelser och lex 
Sarah finns utarbetad. Som stöd för verksamheten har en webbutbildning utarbetats. 

Samtliga medarbetare har en skyldighet att rapportera avvikelser och lex Sarah. Varje enskild avvikelse 
utreds och följs upp av ansvarig chef. Om avvikelsen berör HSL utreds den av legitimerade 
medarbetare och följs sedan upp av ansvarig chef. 

I syfte att lära av varandra och förhindra att liknande händelser inträffar på nytt, följs 
avvikelser/synpunkter regelbundet upp på till exempel verksamhetsledningar tillsammans med 
MAS/MAR/SAS och verksamhetsutvecklare. 

5.8 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/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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5.9 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 tas fram för att säkerställa att 
missförhållandet inte kan hända igen. Vid allvarlig risk för missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande gör SAS anmälan till IVO på delegation av nämnden. 

5.10 Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Uppföljning genom egenkontroll har genomförts inom bland annat följande områden: 

 Verksamhetsgranskning utifrån gällande lagstiftning 

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser en gång per år 

 Kontinuerlig journalgranskning i samband med verksamhetsgranskningar, utredningar och 
avvikelser 

 Fördjupad journalgranskning HSL 

 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 andel aktuella genomförandeplaner, samt uppföljning av följsamhet till rutiner 
gällande vårdplaner och läkemedelsgenomgångar/symtomskattningar, två gånger per år 

 Analys av rapporterade synpunkter, avvikelser samt lex Sarah och lex Maria på verksamhets- 
områdes- och förvaltningsnivå, två gånger per år 

 Uppföljning av följsamhet till rutiner om jäv, loggningskontroller och delegationsordning inom 
myndighet 

 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 brukarundersökning på kortidsverksamheterna två gånger per år 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning i hemtjänsten och på vård- och 
omsorgsboende genomförs årligen 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens sammanställning ”Öppna jämförelser vård och omsorg” 
genomförs årligen 

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

 Regelbunden uppföljning av de processer som har implementerats i verksamheten, i syfte att ta 
reda på om dessa är kända och används på avsett sätt samt för att identifiera 
utvecklingsområden 

 Uppföljning och analys av kontinuitetsmätningar i hemtjänsten 

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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6 RESULTAT OCH ANALYS 

PSL 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

6.1 Riskanalys 

Förvaltningen har genomfört fem risk- och konsekvensanalyser på övergripande nivå. Dessa har 
handlat om: 

 Nytt trygghetssystem på vård- och omsorgsboende och korttid samt i ordinärt boende 

 Tillfällig flytt av Bodagatan en avdelning pga. renovering 

 Förändring av behörighetsgränser i Viva SOF/VÄF 

 Förändring av behörighetsgränser i Viva VÄF 

 Omorganisation inom vård- och omsorgsboende 

Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser upprättas handlingsplaner där risk identifierats. Enligt 
rutinen ska handlingsplanerna följas upp inom sex månader efter genomförd riskanalys. Förvaltningen 
har följt upp fyra riskanalyser. Dessa har handlat om: 

 Nytt arbetssätt planering av hemtjänstinsatser 

 Förändrat arbetssätt matdistribution/ webbinköp 

 Förändrat arbetssätt - Trygg hemgång inom hemtjänsten 

 Behörighetgränser i Viva 

Risk- och konsekvensanalyser på verksamhets- och/eller avdelningsnivå redovisas inte i den 
övergripande patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. 

6.2 Synpunkter och klagomål 

Det har rapporterats 160 synpunkter under året (145 i egen regi och 15 privat regi) vilket är i nivå med 
föregående år. Av de inkomna synpunkterna är 95 klagomål men det finns också 43 beröm, några 
förslag och en del frågor till verksamheterna. Det är främst klagomål på brister i insatsernas utförande 
samt brister i kommunikation och information. Analysen av klagomålen visar ett det är i stort sett 
samma brister som återkommer trots vidtagna åtgärder i de specifika ärendena. En orsak till detta kan 
vara att det fortfarande brister i att den enskilde är delaktig i hur insatserna genomförs. 

Inom hemtjänst och hemsjukvård finns det fortsatt synpunkter kring bilkörning; höga hastigheter samt 
att bilarna parkeras felaktigt. I verksamheterna tas inkomna synpunkter om bilkörning och parkering 
upp med den medarbetare som synpunkten rör men trots detta återkommer samma synpunkter. 

Det beröm som inkommit är främst på korttidsenheterna, hemtjänsten och dagverksamhet. Berömmet 
handlar om nöjdhet med personalen och insatserna. Se statistik i bilaga 1. 

6.3 Organisatoriska avvikelser 

Under året har 15 organisatoriska avvikelser rapporterats, utretts och åtgärdats. De flesta avvikelserna 
har rapporterats inom hälso- och sjukvården och har handlat om brister i information och 
kommunikation samt omgivning och organisation. Resterande avvikelser har varit inom myndighet, 
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kvalitet och utveckling samt inom kosten. 

6.4 Avvikelser på individnivå 

Egenkontroll avvikelser 

Inom förvaltningen finns en enkät för egenkontroll i syfte att ge verksamheten möjlighet att följa upp 
om processen för avvikelser och lex Sarah är känd, används på avsett sätt samt för att identifiera 
eventuella utvecklingsområden. Enkäten är ett stöd till verksamheten och respektive chef beslutar om 
den ska genomföras. 

Med utgångspunkt från egenkontrollen om avvikelser som genomfördes inom hemtjänsten och 
korttidsverksamheten 2021, har SAS haft en fördjupad utbildning under 2022 för samtliga chefer, 
metodhandledare och processledare i hemtjänst. Utbildningen har byggt på resultat och 
utvecklingsområden som identifierades av verksamheterna utifrån systematiskt förbättringsarbete 
gällande avvikelser SoL och lex Sarah. 

Avvikelser HSL  

Det har totalt rapporterats 6991 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. 

 Läkemedel - totalt rapporterades 5839 avvikelser, vilket är i stort sett samma som tidigare år. 
Dessa handlar främst om delvis eller helt utebliven dos av apodos eller dosett och att signering 
saknas när läkemedel givits. Se statistik i bilaga 2 

 Övriga hälso- och sjukvårdsavvikelser- totalt rapporterades 1348 avvikelser. Dessa handlar 
främst om hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av baspersonal, dokumentation och 
informationsöverföring. En avvikelse kan innefatta flera händelser och syns då inte i statistiken. 
Detta innebär att antalet avvikelser borde varit fler. Se statistik i bilaga 3. 

Avvikelser 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. 
En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har inträffat, inte på vem som har varit 
inblandad. 

Från sjukhus och regionens primärvård har det kommit 55 HSL avvikelser som inträffat inom 
förvaltningen. Dessa berör främst informationsöverföring, provtagning och vård och behandling. Från 
förvaltningen har det skickats 155 HSL avvikelser som har inträffat inom VGR. Dessa handlar till 
största delen om informationsöverföring, läkemedel och vård och behandling. Majoriteten har inträffat 
i samband med utskrivning från sjukhus’. 

Från kommunen skickades 23 SoL avvikelser. Övervägande har det handlat om följsamheten till 
överenskommelsen om in och utskrivningsprocessen inom sluten vården. Orsakerna har varit brister i 
informationsöverföringen vid utskrivning och vid planering i utskrivningsprocessen. Det har funnits 
några få som har berört bristande samverkan med primärvården. 

Från Regionen har 7 SoL avvikelser inkommit, 6 av slutenvården och 1 av primärvården. Avvikelserna 
har handlat om brister i kommunikationen, avsaknad av resurser och informationsöverföring. 

Avvikelser fall  

Statistik se bilaga 4. 

Det har totalt rapporterats 8746 fall avvikelser i verksamhetssystemet Viva, vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år. En trolig orsak till det ökade antalet fallavvikelser är en ökad rapportering av avvikelser 
samt att andelen brukare/patienter har ett ökat vård- och omsorgsbehov. 

Ofta sker fallen i anslutning till en förflyttning, exempelvis till och från säng eller rullstol och det 
orsakas bland annat av att den enskilde har nedsatt balans och/eller svårigheter att förflytta sig. 
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Uppföljning av fall avvikelser ska göras i teamet där flera professioner deltar. Det är viktigt att ta reda 
på bakomliggande orsakerna till fallet och att sätta in åtgärder för att förebygga och förhindra att det 
inträffar igen. 

Avvikelser SoL  

Statistik se bilaga 5 

Det har totalt rapporterats 928 avvikelser i verksamhetssystemet Viva, främst inom hemtjänst och vård- 
och omsorgsboende. 

Sammanställningen visar att den största delen som rapporterats främst handlar om utebliven insats, 
bristande/felaktig insats och en del på annat. 

Ansvarig chef har i utredningar identifierat bakomliggande orsaker till att händelser har inträffat. 
Främsta orsakerna är att medarbetare inte följt instruktioner, riktlinjer eller rutiner, men även att det 
finns brister i samverkan, kommunikation och kompetens. Ytterligare orsaker som identifierats är 
personalbrist eller personal frånvaro. 

Inom myndighet har det rapporterats 111 avvikelser under året. Dessa har till övervägande delen gällt 
händelser som inträffat i annan verksamhet. Det som är vanligast förekommande är att det uppstår 
brister i kommunikation, information och samverkan. Det som rapporteras och berör egen verksamhet 
handlar om brister i rättssäkerhet gällande lagstiftning och brister i följsamhet till lokala riktlinjer. 

6.5 Lex Maria 

MAS och MAR har under året påbörjat utredning av 25 händelser med risk för allvarlig vårdskada. 
Utredningarna har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten, klagomål/orosanmälan från 
patient och/eller närstående samt från patientnämnd och IVO som begärt uppgifter. I samband med 
utredningar har ett flertal händelseanalyser gjorts tillsammans med enhetschefer och medarbetare. Sju 
av utredningarna har anmälts som lex Maria som berör allvarlig vårdskada. En av anmälningarna rör sex 
patienter på samma enhet. Anmälningarna rör: 

 en patient som fått ett trycksår på hälen som blev större under loppet av en vecka. Medarbetare 
har inte följt vårdplan och inte dokumenterat, det har också varit kommunikationsmissar mellan 
personal och sjuksköterskan. 

 en patient som har fått ett trycksår i ryggslutet. Medarbetare har inte kontaktat sjuksköterska 
och inte dokumenterat, det har också varit kommunikationsmissar mellan personalgrupper. 

 en patient har utvecklat ett allvarligt trycksår under en tremånadersperiod. Befintliga rutiner har 
inte följts och det saknas kompetens. 

 en patient med brännskada som inte uppmärksammades i tid och förlängde vårdförloppet. Det 
fanns medarbetare som inte fått fram information genom att fråga patienten och inte förstått 
allvaret. Det saknades också dokumentation. 

 en patient där varken medarbetare eller sjuksköterska uppmärksammat stor viktnedgång, 
befintliga rutiner har inte följts och det var en kommunikation och dokumentationsbrist. 

 sex patienter, alla med trycksår som uppkommit på samma enhet. Befintliga rutiner har inte 
följts, det har saknats kompetens och det har varit oklart vem som gör vad. 

 en patient där medarbetare inte klippt naglarna på patientens händer och ett sår uppkommer i 
handflatan på ena handen. Sjuksköterskan var försenad i sin kontroll av såret efter påtalan av 
baspersonalen. 

Fyra anmälningar som IVO återkopplat på så har vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter utifrån 
utredning och vidtagna åtgärder för att så långt det är möjligt förhindra att händelserna upprepas. 
Nämnden väntar svar på övriga. 
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Anmälan medicintekniska produkter  

Två anmälningar har gjorts till läkemedelsverket angående produktfel på medicintekniska produkter. 
Produktfelen gällde en duschpall samt en fast toalettförhöjning. 

6.6 Lex Sarah 

Statistik se bilaga 6 

62 lex Sarah rapporter har rapporterats i förvaltningen. Tre av rapporterna har handlat om privata 
utförare, därför har de inte behandlats av förvaltningen utan lämnats för vidare utredning till aktuella 
utförare. 

SAS har avslutat 40 ärenden inom ramen för lex Sarah och bedömt att inte utreda tre rapporter 
eftersom de inte har fallit inom ramen för rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Resterande är 
avslutade efter årsskiftet eller fortsatt pågående. 

SAS inom Social klustret har arbetat med och reviderat lex Sarah processen. En förändring som har 
gjorts är att SAS inleder utredning utifrån alla rapporter oavsett innehållet i rapporten. 

Antalet rapporterade händelse är i nivå som 2021. SAS kan se att den minskning av rapportering som 
skedde i hemtjänsten under 2021 har ökat under 2022, medan rapporteringen inom vård- och 
omsorgboende har sjunkit. 

Det som rapporterats inom verkställigheten är brister i bemötandet, brister i utförande av insatser samt 
brister i fysisk miljö. Det har exempelvis varit bristande bemötande från personal till brukare, brister i 
kartläggning av brukarnas behov, överrapportering mellan verksamheterna samt felaktig utförda 
insatser. 

Identifierade bakomliggande orsaker har handlat om: 

 Utebliven eller otillräcklig dokumentation, att genomförandeplaner inte följs 

 Brister i personcentrerat arbetssätt och kontinuitet 

 Bristande samverkan 

 Bristande kompetens 

 Brister i rättssäkerhet 

 Arbetssätt och rutiner har saknats eller har varit otydliga 

 Rutiner och riktlinjer har inte följts 

 Otydlighet kring tjänsteköp mellan förvaltningarna 

Åtgärder som SAS har föreslagit har handlat om: 

 säkerställa följsamhet till rutiner 

 öka kompetensen inom förflyttningsteknik och nationella värdegrunden 

 handleda och utbilda samt säkerställa följsamhet till social dokumentation och 
genomförandeplanen 

 implementera arbetssätt för uppföljning av brukarnas behov 

 tydliggöra arbetssätt vid tjänsteköp mellan förvaltningarna 

Inom myndighet har det rapporterats 14 händelser. Fyra händelser har handlat om egen verksamhet 
och resterande har handlat om uppmärksammade brister i andra verksamheter inom förvaltningen eller 
annan vårdgivare. 

Orsakerna i rapporterade händelserna i den egna verksamheten har handlat om brister i rättssäkerheten 
och följsamhet till lagkrav och rutiner. 
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Åtgärder som SAS har föreslagit har handlat om: 

 kännedom och följsamhet till lagkraven gällande kommuniceringsskyldigheten 

 följsamhet till aktuella rutiner för kommunicering och rutin för att fatta beslut. 

Anmälan till IVO  

Av 62 utredningar bedömdes tre av dem som allvarliga missförhållanden och anmäldes till IVO. Alla 
tre är avslutade av IVO med beslut att inte inleda vidare utredning och att de föreslagna åtgärder som 
har lämnats av SAS har varit tillräckliga för att liknande händelser inte händer igen. 

Sammanfattning/bedömning av SAS: 

 Rapporteringen i helhet har varit i nivå med föregående år. Tidigare minskad rapportering inom 
hemtjänsten har ökat och rapportering inom myndighet ökat, men på vård och omsorgsboende 
har minskat. 

 Det finns en öppenhet i organisationen att söka stöd hos SAS vid tveksamhet om hur en 
händelse ska rapporteras. 

 SAS genomförde en fördjupad utbildning utifrån egen kontroll i hemtjänsten och 
korttidsverksamheten. Responsen från utbildningen var positiv och satte fokus på att det fanns 
fortfarande utvecklingsområden inom rapporteringsskyldigheten som handlar om att förändra 
kulturer och skapa ett systematiskt arbetssätt för att uppnå lärande på alla nivåer. 

 Brister i dokumentationsskyldigheten är fortfarande ett återkommande område vilket medför 
att verksamheten inte kan styrka att brukarna får en god och säker omsorg och riskerar att 
brukarnas rättssäkerhet inte uppnås. 

 Utifrån två allvarliga händelser som har handlat om tjänsteköp mellan förvaltningar behövs ett 
förtydligande av vad tjänsteköp innebär och hur det ska bedrivas utifrån kompetenskrav. 

 Det behöver hittas former för uppföljning av åtgärder i lex Sarah för att se om det leder till 
förbättringar i verksamheten. 

6.7 Egenkontroll 

Hygien 

Arbetet med att sprida kunskap och information till alla medarbetare kring basala hygienrutiner och 
skyddsutrustning har skett kontinuerligt. I detta arbete har sjuksköterskor med särskilt ansvar för hygien 
tillsammans med enhetschefer och hygienombud i verksamheten haft en central roll. 

Egenkontroll hygien har genomförts med hjälp av enkäter och observationer. Analysen visar att 
förvaltningens resultat försämrats något gentemot de nationella krav som finns kring basala 
hygienrutiner. Bland annat har följsamheten till handdesinfektion både före och efter vårdnära arbete 
minskat, vilket drar ner resultatet. En positiv utveckling är att medarbetarna i betydligt högre 
utsträckning än tidigare följer klädreglerna. Samarbetet mellan enhetschefer och sjuksköterska med 
särskilt hygienansvar har ökat. Vårdhygieniska frågor diskuteras mer regelbundet i verksamheterna, 
resultat och erfarenheter från genomförda mätningar, återkopplas i högre grad än tidigare till berörda 
personalgrupper. 

Brukarundersökning 

Den nationella brukarundersökningen i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende visar på ett 
förbättrat resultat på flera olika områden såsom bemötande, förtroende för personalen och att man 
sammantaget är nöjd med sin hemtjänst eller sitt boende. Resultatet är mycket positivt för flera 
områden på vård- och omsorgsboende men det är hemtjänsten som har förbättrat flest områden som 
tidigare fått lågt resultat. Resultatet visar att det går åt rätt håll, det vill säga fler nöjda brukare men 
strävan är att arbeta för att fler ska vara nöjda med insatserna. 
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Förvaltningen har utarbetat en egen enkät inom korttidsverksamheten med frågorna från den nationella 
undersökningen. Sammanlagt har 208 personer valt att besvara enkäten. Resultatet visade att drygt 95% 
sammantaget är nöjda med sin korttidsvistelse. Kortidsenheterna är den verksamhet som fått flest 
beröm i förvaltningen som visar på stor nöjdhet men det kan också bero på att blanketten för 
synpunkter aktivt delas ut i samband med att vistelsen avslutas. 

Dokumentation inom hälso- och sjukvård 

Andelen med vårdplan inte äldre i sex månader har minskat något jämför med föregående år. Andelen 
var i oktober 75 % i ordinärt boende och 77% på vård- och omsorgsboende. 

MAS och MAR har genomfört fördjupad journalgranskning för ett HSV team. Teamet har fått en 
rapport med förbättringsåtgärder. Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov 
av kvalitén i patientjournalen. Granskningarna har också visat att det är svårt att följa patientens 
delaktighet. 

Dokumentation enligt Socialtjänstlagen 

Andelen med aktuell genomförandeplan inte äldre i sex månader ligger i stort sätt på samma nivå som 
föregående år. Andelen var i oktober 76 % i hemtjänsten, 87% på vård- och omsorgsboende och på 
dagverksamhet 89%. 

Verksamheterna ser en förbättring av innehållet i genomförandeplanerna. De beskriver tydligare hur 
brukaren önskar få insatserna utförda utifrån dennes enskilda behov samt att genomförandeplanerna 
stämmer bättre överens med beslut från biståndshandläggare genom att samtliga behovsområden finns 
tydligt beskrivet i planerna. SAS ser dock i sina granskningar att det fortfarande finns brister i social 
dokumentation och att fortsatta åtgärder behövs. 

God vård vid demenssjukdom 

Statistik se bilaga 7 

I BPSD-registret har det genomförts 674 BPSD-skattningar på totalt 417 brukare, en liten ökning 
jämfört med föregående år. Antalet skattningar i BPSD registret sker på vård- och omsorgboende 
medan utvecklingen inom korttids och i ordinärt boende har varit näst intill obefintlig. 

Utbildningar har genomförts för BPSD-administratörer. Inspirationsträffar för BPSD-administratörer, 
chefer samt legitimerade medarbetare har genomförts i syfte att utbyta erfarenheter och lära av 
varandra. 

En stor del av medarbetarna inom myndighet, hemtjänst, korttid, dagverksamhet och vård- och 
omsorgsboende har utbildats i hur man bemöter personer med demenssjukdom. Medarbetare som 
tidigare har gått grundutbildningen har erbjudits en heldagsutbildning. 

Alla legitimerade medarbetare har deltagit på en inspirationsföreläsning och utbildning i ”Palliativ vård 
vid demenssjukdom”. 

Demensteamet har genomfört flera anhörigcirklar med syfte att anhöriga ska få kunskap och 
information om demenssjukdomar och bemötandefrågor samt träffa andra i samma situation för utbyte 
av erfarenheter och upplevelser. 

Trots flera insatser inom demensområdet till brukare/patienter och medarbetare så behöver 
förvaltningen få ett tydligt och strukturerat arbete för att möta framtidens utmaningar med fler 
personer med demenssjukdom. Förvaltningen har sex prioriterade strategiska utvecklingsområden och 
demens är ett av dem. 

God palliativ vård i livets slutskede 

Statistik se bilaga 8 

I Viva finns totalt 558 dödsfall registrerade inom VÄF, vilket är en ökning jämfört med föregående år. 
Under året har 485 dödsfall registrerats i det palliativa registret, varav 439 (90 %) var väntade dödsfall. 
Siffrorna avser personer som avlidit inom VÄF. 
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86 % av dödsfallen har registrerats i det svenska Palliativregistret. Detta innebär att målet att samtliga 
dödsfall ska registreras i det palliativa registret inte nås. En bidragande orsak till att målet inte nås tros 
fortsatt vara den dubbeldokumentation som legitimerad personal behöver göra vid dödsfall (det vill 
säga att dokumentera i både Viva och det palliativa registret). En åtgärd är att säkerställa att samtliga 
sjuksköterskor känner till gällande rutin. 

Inom palliativ vård i livets slutskede har förvaltningen ytterligare två mål som utgår från de nationella 
målområdena för palliativ vård. Målen innebär att samtliga väntade dödsfall ska ha en smärtskattning 
och minst 90 % ska ha en munhälsobedömning sista levnadsveckan. 

83 % av de väntade dödsfallen har en aktuell smärtskattning och 63 % har en aktuell 
munhälsobedömning. Andelen smärtskattningar har ökat något jämfört med föregående år och andelen 
munhälsobedömningar har minskat något. Det ses inga skillnader i resultatet mellan män och kvinnor 
men en viss skillnad i resultaten kan ses mellan de olika verksamheterna. 

Under året har det registrerats 67 väntade dödsfall där Covid-19 har valts med pågående, misstänkt eller 
genomgången diagnos, 59 av dessa var väntade dödsfall. 88 % av de väntade dödsfallen hade en aktuell 
smärtskattning och 56 % hade en aktuell munhälsobedömning. 

Analys av resultaten kopplat mot målen samt diskussion om åtgärder har genomförts en gång/termin 
på verksamhetsledningar där både enhetschefer från HSV och enhetschefer från verkställigheten 
deltagit. Lokala handlingsplaner har upprättats i syfte att förbättra den palliativa vården i livets 
slutskede. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av baspersonal 

I IT systemet MCSS signeras hälso- och sjukvårdsinsatser digitalt som utförs av baspersonal på 
delegering eller instruktion. Det har bidragit till att synliggöra de hälso- och sjukvårdsinsatser som 
utförs i förvaltningen. Om de inte utförs eller utförs för sent ska en avvikelse skrivas. På förvaltningen 
har 4 042 542 insatser varit avsedda att signeras utav dessa är 4 % ej signerade det vill säga ca 160 000 
insatser. Icke signerade insatser ska dokumenteras i en avvikelse vilket kan ses i avvikelsestatistiken att 
det inte görs. 

På vård och omsorgsboende har det utförts 2 466 470 insatser. 98 % är signerade. 

Inom ordinärt boende har det utförts 1 288 342 insatser i egenregi Av dessa är 93 % signerade. Inom 
ordinärt boende har det även utförts 123 594 insatser i privat regi, varav 96% är signerat. 

Båda områdena har ökat något i andelen signerade insatser sen föregående år men det finns fortfarande 
ett förbättringsområde att samtliga insatser ska vara signerade. Se statistik i bilaga 9. 

Läkemedel 

Målet är att minska olämpliga läkemedel såsom psykofarmaka (inklusive lugnande läkemedel, 
sömnmedel). Dessa läkemedel räknas som olämpliga eftersom de ger biverkningar som t.ex. förvirring 
och ökad fallrisk. Vårdinventeringen visar att 17 % av patienterna som har helt övertaget 
läkemedelsansvar på vård- och omsorgsboende har behandling med tre eller fler olämpliga läkemedel. 
Detta är en minskning jämfört med föregående år, som då var 21 %. 

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. 

Resultaten i den statistik som togs fram i oktober månad visade att 50 % på vård- och omsorgsboende 
hade en aktuell läkemedelsgenomgång. Det är en ökning jämfört med föregående år då 42 % hade en 
aktuell läkemedelsgenomgång. 

Vårdcentralernas intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar mellan 12-15 månader. Detta 
medför att det inte går att jämföra siffror vilket påverkar förvaltningens möjlighet till måluppfyllelse. 
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna och 
kommunal hälso- och sjukvård och i Närvårdssamverkan i syfte att förbättra kvalitén för patienten. 
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Läkemedelshantering kvalitetsgranskning 

Årlig granskning ska genomföras enligt läkemedelsföreskriften och framtagna rutiner för de enheter 
som hanterar läkemedel. Utifrån resultatet har enheterna gjort handlingsplaner för förbättringsområden. 
Några områden att förbättra är kontroll av läkemedelslista i samband med överlämnade av läkemedel, 
förvaring av läkemedel och hantering av signaturförtydliganden. 

Mat och måltidsmiljön 

Arbetet med att säkra Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen har 
fortsatt. Fokus har legat på aktiviteter kopplat till det riskförebyggande arbetet att förebygga 
undernäring. På nätverksträffarna för måltidsombuden på vård- och omsorgsboenden och 
dagverksamhet möttes deltagarna upp och hade praktiskt tillämpning. Grupperna fick arbeta praktiskt 
med och träna bland annat på portionsstorlek, uppläggning av måltid vackert på tallrik, ätstödjande 
åtgärder och kontrastdukning. 

Nätverksträffar har genomförts för inköpsombud, hemtjänstkoordinatorer, matdistributörer och delvis 
biståndshandläggare. Syftet har varit att öka samverkan och delaktighet i uppföljning av arbetssätt och 
leverantör samt ge stöd i arbetet runt inköp och matdistribution. 

En digital utbildning för medarbetare i hemtjänsten har tagits fram med syfte att stärka kompetensen 
inom området samt kvalitetssäkra de insatser som utförs. Alla biståndshandläggare har fått 
grundläggande utbildning i måltider för äldre och undernäringens problematik hos äldre. 

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. Projektet har fokuserat på att stärka kompetensen i 
intygsutfärdande, munhälsobedömningar och utförande av daglig munvård. 

Målsättningen för arbetet har varit att öka andelen brukare som ska ha rätt till nödvändigt 
tandvårdsintyg, men som inte har identifierats av kommunen. Arbete har pågått och målet är uppnått 
för brukare boende på vård- och omsorgsboende. Pågående arbete är att följa statistik gällande 
nödvändig tandvårdsintyg för att identifiera om något boende behöver stöd i arbetet. 

För personer som bor på ordinärt boende krävs mer arbete för att öka upp antalet nödvändig 
tandvårdsintyg. Arbete pågår med att biståndsbedömarna identifierar personer med rätt till nödvändigt 
tandvårdsintyg samt att arbete pågår med att ta fram informationsbroschyr till personer i ordinärt 
boende. 

Riskbedömningar fall, undernäring, trycksår samt munhälsa 

Statistik bilaga 10 

Processen för riskförebyggande vårdåtgärder, med tillhörande instruktioner är tydliggjord och 
implementeringen har under året fortsatt i linjeorganisationen. 

1613 unika personer har riskbedömts enligt Senior alert, vilket i stort sett är det samma som under 
föregående år. 

Vid 90 % av riskbedömningar finns en eller flera risker identifierade. 24 % visar risk för trycksår, 56 % 
visar risk för undernäring, 81 % visar risk för fall och 37 % visar risk för ohälsa i munnen. I takt med 
att riskbedömningen har ökat, har verksamheten även lyckats få till ett systematiskt arbete där 
bakomliggande orsaker kartläggs till riskerna samt att åtgärder både planeras och vidtas i syfte att 
förhindra/avhjälpa riskerna. 

Riskbedömningarna ska registreras i Viva och i Senior alert. För att undvika dubbeldokumentation 
finns Borås Stad med i den satsning som SKR påbörjat, som innebär att integrera kommunernas 
journalsystem med kvalitetsregistret Senior alert. Arbetet har intensifierats och innebär att vi i början av 
2023 kommer ha möjlighet att integrera delar av arbetet mellan registret och Viva. 
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Skyddsåtgärder 

Området skyddsåtgärder är en del i egenkontrollen i syfte att öka kunskapen då denna typ av åtgärder så 
långt det är möjligt ska undvikas. Rutinen för skyddsåtgärder har reviderats och tydliggjort arbetsgången 
då en brukare/patient har behov av någon form av skyddsåtgärd. 

Ett förbättringsarbete pågår för att kunna följa statistik på insatta skyddsåtgärder på ett strukturerat 
sätt.Sex mätningar har gjorts på vård- och omsorgsboende i egen regi under de tre senaste åren och 
snittet visar att 40 % av brukarna har skyddsåtgärder. Det finns en spridning mellan 37-44 %. Antalet 
boende med dokumenterade skyddsåtgärder kommer över tid att variera beroende på vilka behov de 
boende har. 

Trycksår 

Det har rapporterats 61 avvikelser gällande trycksår. MAS och MAR har genomfört en fördjupad analys 
av inkomna avvikelserapporter trycksår (18 stycken). Djupgranskningen visar att samtliga granskade 
trycksår som uppkommit i verksamheten har/hade varit undvikbara. 

Några av avvikelserna har varit allvarliga och lex Maria anmälningar har gjorts. MAS/MAR ser i 
utredningarna att sommarperioden samt byte av vårdform är ett riskområde för att få trycksår. 
Bakomliggande orsaker är delvis brist på kompetens hos medarbetare och intern samverkan mellan 
professioner. 

Under hösten publicerades ett utbildningsmaterial av MAS/MAR om rutiner och samverkan vid 
trycksår. Materialet riktar sig till alla medarbetare. 

Verksamhetsgranskning 

Tre verksamhetsgranskningar har genomförts av MAS/MAR och SAS, en i hemtjänsten i privat regi, en 
i hemtjänsten i egen regi och en gemensam granskning på två korttidsenheter. Fokus har varit att 
granska brukare/patientens delaktighet i sin vård och omsorg. Genomförda granskningar visar att 
brukares/patienters delaktighet kan förbättras bland annat genom att ta del av sina planer. Det 
framkommer även att förbättringar behövs i kommunikation och samverkan kring patient/brukare. 
Verksamheterna har påbörjat arbete med förbättringar utifrån sina utvecklingsområden som 
återkopplas i en skriftlig rapport som delges till verksamheterna och diarieförs. 

Öppna jämförelser äldreomsorg/socialtjänst samt enhetsenkät 

Det finns inget uttalat mål inom Öppna jämförelser. Resultatet i Öppna jämförelser av vård och 
omsorg till äldre har förbättrats i jämförelse med tidigare års resultat. Resultatet visar på förbättringar 
inom flera områden som troligen beror på att verksamheterna fortsatt med åtgärder i syfte att förbättra 
under en längre period. Ett förbättringsområde är bland annat att minska olämpliga läkemedel som 
också har förbättrat från 13,3 till 7,6 under en period på sex år. 

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. 
Flertalet av de efterfrågade rutinerna och arbetssätten har upprättas eller är under framtagande inför 
kommande år. 

7 Verksamhet upphandlad enligt LOU eller 

LOV 

Inom hemtjänsten har tre LOV företag bedrivit verksamhet under året och ca 11% av dem med 
beviljade hemtjänstinsatser har valt en privat utförare. Inom LOU har en ny upphandling pågått under 
året. Boendena har drivits av Attendo. Kvibergsgatan 17 drivs i egen regi sedan 1 oktober då nämndens 
beslut överprövades och nytt avtal har inte kunnat tecknas. Även Kapplandsgatan 8 kommer att drivas i 
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egen regi from den 1 april i väntan på tecknande av nytt avtal. Löpande uppföljningar som görs inom 
LOU redovisas i nämndens diarium. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet redovisas varje 
år till nämnden och till KS/KF i separat skrivelse. 

Legitimerad personal har ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom upphandlad 
verksamhet, både LOU och LOV. 

  

  

8 Mål, strategier och utmaningar för 

kommande år 

Förvaltningen har att förhålla sig till visionen om framtidens Borås, budget, styrnings- och 
ledningsdokument samt bidra till kommunfullmäktiges fokusområden och nämndens mål. 

Förvaltningen har beslutat att VÄF:s strategiska utvecklingsområden är: 

 Förebyggande arbete inom alla verksamheter 

 Digitalisering och välfärdsteknik 

 Demens 

 Personcentrerad vård 

 Kompetensförsörjning 

 Tillitsbaserat ledarskap och medarbetskap 

För varje utvecklingsområde finns ett långsiktigt mål som beskriver vad vi vill och ska uppnå på några 
års sikt. 

I hemtjänsten, på vård- och omsorgsboende och på korttid planeras fortsatta utbildningsinsatser utifrån 
socialtjänstens krav på dokumentation. 

Inom området mat, måltid och nutrition är ett arbete med påbörjat med kompetenshöjande material 
som ska samlas i Canea. Det kommer även att finnas utbildningar inom området. En utbildning för 
sjuksköterskorna i nutritionsprocessen är framtagen och kommer att lanseras i början på 2023. 

Med utgångspunkt från den nationella handlingsplanen ”Agera för säker vård” har förvaltningen 
tillsammans med SOF tagit fram en handlingsplan och en aktivitetsplan för ökad patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården. Prioriterade områden är bland annat patientmedverkan och patientperspektiv, 
dagligt patientsäkerhetsarbete, god säkerhetskultur, lärande av analyser samt säkerställa hanteringen av 
medicintekniska produkter. 

En plan finns för fortsatt arbete med grundutrustning och att säkerställa hantering av medicintekniska 
produkter i ett ledningssystem. 

Fortsatt arbete med att utveckla förvaltningens huvud-, lednings- och stödprocesser. Huvudprocessen 
”att tillhandahålla omsorg och stöd” kommer fortsätta att utvecklas med stöd av de utvecklingslistor 
som finns framtagna. Huvudprocessen ”att tillhandahålla hälso- och sjukvård” kommer fortsätta att 
utvecklas i syfte att den ska innehålla alla delar inom den kommunala hälso- och sjukvården för Sociala 
klustret. Båda processerna kommer även implementeras i berörda verksamheter. 

Processen ”att rapportera, utreda och följa upp avvikelser och lex Sarah” kommer att utvecklas vidare 
bland annat i syfte att säkerställa kvalitén på både det som rapporteras som avvikelser men även på de 
utredningar och uppföljningar som görs. 

Processen ”att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” kommer att fokusera på att nå de 
nationella målområden som finns framtagna. 
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Processen ”riskförebyggande vårdåtgärder” kommer slutföra arbetet vad gäller integrering mellan Viva 
och Senior alert. Processen behöver även följas upp i syfte att kartlägga om den är känd och används på 
avsett sätt inom organisationen. 

MAS, MAR och SAS kommer fortsatt att genomföra verksamhetsgranskningar med fokus på 
brukarens/patientens delaktighet. 

MAS och MAR kommer fortsätta följa avvikelser gällande trycksår. En plan finns för fortsatt arbete 
med att utveckla förhindra uppkomst av sår och behandling av trycksår i verksamheten. 

Andelen patienter med övertaget läkemedelsansvar som har olämpliga läkemedel behöver minska och 
utvecklingsarbeten behöver genomföras både internt och i vårdsamverkan. 

Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård är antagen och börjar gälla januari 2023. 

Millenium, ett IT-system som kommer att bli en plattform för att ge stöd till bland annat 
informationsförsörjningen mellan olika vårdgivare. Borås Stad och övriga kommuner i Västra Götaland 
har ett pågående samarbete i frågan. Resurser har tillsatts för förändringsarbete och införandet av 
Millenium kommer att ske i etapper och pågå fram till år 2024. Driftsättning blir under hösten 2024. 

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. 

Förvaltningen behöver också förhålla sig till det som sker i omvärlden och några förändringar i form av 
lagförslag och utredningar är: 

 utredningen med förslag till ny socialtjänstlag 

 utredningen för utarbetande av en äldreomsorgslag och förslag för stärkt medicinsk kompetens 
i den kommunala hälso- och sjukvården 

 införandet av nationell omsorgsplan 

 lagförslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor 

 ny lag om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation 

 lagen om fast omsorgskontakt i hemtjänst, där kravet är att den fasta omsorgskontakten ska 
vara undersköterska from den 1 juli 2023 
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Bilaga 1  

Synpunkter 2022 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förebyggande, korttid, larmnatt, 
dagverksamhet och mötesplatser 

51 Beröm på tjänster och bemötande 

Myndighet 7 Klagomål på tjänst 

Hemtjänst, egen regi 39 Klagomål på tjänst 

Hemtjänst, privat regi 2 Klagomål och förslag 

Hälso- och sjukvård 14 Klagomål på tjänst 

Vård- och omsorgsboende, egen regi 19 Klagomål på tjänst 

Vård- och omsorgsboende, privat regi 13 Klagomål på tjänst 

Kost, vaktmästeri, resursgrupp 1 Fråga om tjänst 

Förvaltningsövergripande 14 Frågor om tjänst 

Summa 160  

 

Kommungemensamma 
kriterier  

Beröm 2022 Fråga 2022 Förslag 2022 Klagomål 2022 Totalt 2022 

Bemötande 11 0 0 13 24 

Fysisk miljö 0 0 1 17 18 

Information 0 3 2 2 7 

Tjänster 32 11 5 63 111 

Totalt 43 14 8 95 160 

 

 



Bilaga 2 Avvikelser Läkemedel   

 År Egen regi Privat regi Totalsumma 

2020 5705 269 5974 

2021 5695 427 6122 

2022 5480  359 5839 

Läkemedel - Typ av fel 

 

 

 

Fel läkemedel 

från Apoteket 

Feldelning i 

dosett/från 

orginalförpackni

ng 

Läkemedel 

saknas 

Läkemedelslista - 

felaktig 

Läkemedelslista - 

saknas 

Patienten har 

fått annan 

patients 

läkemedel 

Patienten har 

fått dubbel dos 

av sina 

läkemedel 

Privat VÄF Hemtjänst 0 0 19 1 1 1 2

Privat VÄF Vobo 5 6 94 1 3 1 2

VÄF Dagverksamhet 0 0 0 0 0 0 0

VÄF Hemtjänst 20 49 468 78 63 16 42

VÄF Korttid 4 34 129 24 5 3 13

VÄF Natt/Larm 0 0 0 0 0 0 0

VÄF Vobo 21 40 499 65 29 29 51

Totalsumma 50 129 1209 169 101 50 110

 

Patienten har 

fått fel dos av 

sina läkemedel 

Patienten har 

fått sina 

läkemedel vid fel 

tidpunkt 

Patienten har 

inte fått alla sina 

läkemedel 

Patienten har 

inte fått sina 

läkemedel alls 

Signeringslista - 

felaktig/saknas 

Signeringslista - 

signering saknas 

Antal 

avvikelser

Privat VÄF Hemtjänst 0 3 11 19 4 26 82

Privat VÄF Vobo 2 7 64 50 12 47 277

VÄF Dagverksamhet 0 0 0 1 1 0 2

VÄF Hemtjänst 21 91 518 844 114 1 192 3 301

VÄF Korttid 1 15 64 48 14 20 340

VÄF Natt/Larm 0 0 1 2 1 1 5

VÄF Vobo 18 94 335 360 111 306 1 832

Totalsumma 42 210 993 1324 257 1 592 5 839



Läkemedel - Avvikelsen gäller  

 

 

Bilaga 3  

Avvikelser HSL Övrigt  

 År Egen regi Privat regi Totalsumma 

2020 1502 88 1590 

2021 1366 169 1535 

2022 1152 196 1348 

 

Typ av avvikelse HSL övrig 

 
 
 
 
År Dokumentation 

Hälso- och 
sjukvårdsinsats 
utförd av 
baspersonal 

Hälso- och 
sjukvårdsåtgärd 
utförd av 
legitimerad 
personal Informationsöverföring 

Medicinteknisk 
produkt 

Planering av 
vården Trycksår Annat 

2020 208 657 112 126 66 65 48 307 

2021 215 669 99 117 98 62 42 234 

2022 118 620 80 116 101 76 71 166 

 

 

Enheter

Apodospåse Dosettdelning Inhalation Injektion Insulin Original 

förpackning 

Plåster Salva Vid behovs 

medicin 

Ögondroppar Antal Avvikelser

Privat VÄF Hemtjänst 45 9 0 5 1 29 6 2 0 4 82

Privat VÄF Vobo 139 33 1 40 10 42 21 2 0 5 277

VÄF Dagverksamhet 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

VÄF Hemtjänst 1 999 594 133 137 152 743 43 184 0 283 3 301

VÄF Korttid 89 145 4 73 8 42 4 0 0 1 340

VÄF Natt/Larm 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5

VÄF Vobo 972 202 39 263 38 357 30 35 0 84 1 832

Totalsumma 3 248 983 177 518 209 1216 104 223 0 377 5 839



Bilaga 4 

Avvikelser fall  

Antal fallavvikelser som har rapporterats 

 År Egen regi Privata Totalt 

2020 6665 378 7043 

2021 7688 576 8264 

2022 8326 420 8746 

 

Fallet skedde i samband med 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förflyttning 

till/från stol

Förflyttning 

till/från säng Gång Köksaktivitet Toalettbesök Okänt Annat

Privat VÄF Hemtjänst 1 5 10 4 4 8 3

Privat VÄF Vobo 51 61 111 1 35 99 26

VÄF Dagverksamhet 3 1 2 1 1

VÄF Hemtjänst 295 639 1 050 209 388 704 228

VÄF Korttid 40 88 117 1 61 114 52

VÄF Natt/Larm 120 164 424 57 161 253 60

VÄF Vobo 385 454 958 25 301 811 183

Totalsumma 895 1 412 2 672 297 951 1 989 553



Bilaga 5  

Avvikelser SoL och lex Sarah i egen regi 

Antal avvikelser SoL i egen regi som har rapporterats i Viva verkställighet och myndighet  

År SoL avvikelser 

2020 886 

2021 890 

2022 928 

 

Antal lex Sarah i egen regi  

År Lex Sarah 

2020 helår 64 

2021 juli-dec 33 

2022 helår 62 
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God vård vid demenssjukdom 
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Bilaga 7  
God palliativ vård i livets slutskede 
 

Resultat samtliga dödsfall som har 
registrerats i det palliativa registret,  

privat och egen regi  
(Totalt 436 väntade dödsfall finns registrerade) 

 

 

 Resultat där koden Covid-19 angetts  
(pågående, misstänkt, genomgången),  

privat och egen regi 
(Totalt 59 väntade dödsfall finns registrerade) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

God palliativ vård i livets slutskede 
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Bilaga 8 
MCSS - Alla insatser totalt: 4 042 542 varav 96% är signerade  
 
AT =arbetsterapeutinsats 
FT =fysioterapeutinsats 
Narkotika = att ge och kontrollräkning av narkotika 
Läkemedel = att ge eller tillföra läkemedel till patient 
 

Hemtjänst egen regi           Hemtjänst privat regi  

Uppgift Antal 2022 Procent 2022 Procent 2021  Uppgift Antal 2022 Procent 2022 Procent 2021 

Alla 1 288 342 93 92  Alla 123 594 96 95 

AT 10 420 84 84  AT 741 84 90 

FT 38 846 77 74  FT 6 142 88 89 

Läkemedel  1 092 090 94 94  Läkemedel  103 711 97 96 

Narkotika 9 854 93 92  Narkotika 1 350 96 96 

Korttid 

Uppgift Antal 2022 Procent 2022 Procent 2021 

Alla 139 558 91 93 

AT 850 90 90 

FT 2 555 86 78 

Läkemedel  121 437 92 94 

Narkotika 911 88 90 

 

Vård och omsorgsboende VÄF                                                                                                                                                                             

Uppgift Antal 2022 Procent 2022 Procent 2021 

Alla 2  466470 98 98 

AT 16 224 95 94 

FT 46 538 91 90 

Läkemedel  2 042 355 99 99 

Narkotika 16 438 98 97 



Bilaga 9  

Riskbedömningar fall, undernäring, trycksår samt munhälsa 
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Rapport 2022 Handlingsplan för minskad 

klimatpåverkan 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta uppföljningen av arbetet med 

handlingsplan för minskad klimatpåverkan.     

Ärendet i sin helhet 

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi. Dokumentet gäller till och med 2024. Både en snabbare 

minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 

kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera 

och genomföra rätt åtgärder. Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där 

det finns potential att nå bra resultat med stor effekt. I strategin fastslås att alla 

nämnder och bolag i Borås Stad ska upprätta handlingsplaner för att minska 

klimatpåverkan.  

Vård- och äldrenämnden antog sin handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

2022-01-25. Borås Stads energi- och klimatplan, och därmed också Vård- och 

äldrenämndens handlingsplan, gäller till och med 2024. Nämnden fattade också 

beslut om att en återkoppling på handlingsplanen, med möjlighet att revidera 

den, ska ske en gång per år. Återkopplingen redovisas i bifogad rapport.  

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta uppföljningen av arbetet med 

handlingsplan för minskad klimatpåverkan.     

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2022 Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

2. Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-03-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

1 Inledning 

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi. Dokumentet gäller till och med 2024.  

Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett 

förändrat klimat kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet 

för att identifiera och genomföra rätt åtgärder. Strategin pekar huvudsakligen ut 

de områden där det finns potential att nå bra resultat med stor effekt. 

I strategin fastslås att alla nämnder och bolag i Borås Stad ska upprätta 

handlingsplaner för att minska klimatpåverkan.  

Direkta effekter av ett klimat i förändring:  

 Generellt ökad medeltemperatur 

 Värmeböljor blir allt mer frekvent förekommande 

 Skogsbränder 

 Högre luftfuktighet 

 Generellt förändrade nederbördsmönster 

 Skyfall vanligare och kraftigare 

 Höga flöden i vattendrag 

 Förändrade livsbetingelser i naturen  

Indirekta effekter av klimat i förändring:  

 Livsmedelsförsörjning kan påverkas 

 Social oro och konflikter 

 Ökad migration 

 Klimatförändring är en resurstjuv 

 Ekonomi, tillväxt och marknad blir påverkad 

 Tröskeleffekter – effekterna blir svåra att förutsäga 
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

2 Uppdrag och syfte 

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 

strategin i respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade 

utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en 

handlingsplan som rapporteras till och beslutas av ansvariga politiker.  

Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin till 

handling: 

• Integrera strategin i den egna verksamheten  

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft 

• Genomföra åtgärder 

Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med den behöver utsläppen 

minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället. Borås Stads 

energi- och klimatstrategi pekar ut nio områden där anpassningar behöver göras 

för att minska stadens klimatpåverkan:  

1. Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 

kollektivtrafik 

2. Byggnation med låg klimatpåverkan 

3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 

4. Resurseffektiv energianvändning och energiförsörjning 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid 

6. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter 

7. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 

8. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 

9. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 

Handlingsplanen ska innehålla alla nio områden med motiveringar till hur 

prioriteringar gjorts.  

Syftet är att minska Vård-och äldrenämndens utsläpp och därmed bidra till 

minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan.  
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

3 Avgränsning  

Vård- och äldrenämndens handlingsplan ska innehålla alla nio områden med 

motiveringar till hur prioriteringar gjorts. Alla nio områden behöver dock inte 

besvaras med åtgärder om motivering finns, till exempel att Vård- och 

äldrenämnden inte styr över frågan. På grund av pandemin har Vård- och 

äldrenämnden valt att först och främst fokusera på de områden som är kända 

sedan tidigare att de har störst negativ klimatpåverkan av de aktiviteter som 

ryms inom nämndens verksamheter.   

De områden som Vård- och äldrenämnden har valt att prioritera är resor, 

främst inom hemtjänst och hemsjukvård, samt minskning av 

avfall/engångsprodukter. Övriga områden omnämns i varierande omfattning.  

De prioriterade områdena har tagits fram genom statistik från Servicenämnden 

gällande fordon, samt genom att ta del av effekter från tidigare projekt om 

avfallsminskning inom äldreomsorgen i andra kommuner.  
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

4 Vård- och äldrenämndens klimatpåverkan idag 

 Klimatpåverkan från resor i hemtjänst och hemsjukvård 

Vård- och äldrenämndens utsläpp från tjänsteresor orsakas nästan uteslutande 

av fossil drivmedelsanvändning till verksamhetens lätta fordon. Se diagrammen 

nedan.  

 

 

Tabell 1: Lätta fordon släpper ut cirka 700 000 kr koldioxid per år och står för de största 

bränsleutsläppen inom Vård- och äldrenämnden.  

 

 

Tabell 2: Majoriteten av utsläppen från Vård- och äldrenämndens fordon kommer från bensin. 

HVO är en typ av förnybar diesel, som är nästan fossilfri. 
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Drivmedel Antal av Drivmedelstyp 

Bensin blyfri 95 
oktan 2 

Gasfordon 126 

Diesel 15 

Etanol E85 5 

Elhybrid  85 

HVO 11 

Totalsumma 244 
Tabell 3 och 4: Majoriteten av utsläppen kommer från bensin, men av de bilar som Vård- och 

äldrenämnden leasar är andelen gasfordon störst.  

 

 Användning av engångsmaterial – alla verksamheter 

Avfallet inom äldreomsorgen består av matavfall, förpackningsavfall, 

tidningsavfall, grovavfall till exempel möbler, farligt avfall och restavfall (sådant 

som vi lägger i soppåsen). 

Mängden utsorterat matavfall från äldreboenden är mellan 100 och 200 kg per 

boende och år. Restavfallet uppgår till mellan 350 och 700 kg per boende och 

år.  

Restavfallet, det vill säga sådant vi lägger i soppåsen, från äldreboenden består 

till största delen av använda inkontinensskydd (blöjor) men även av 

engångsprodukter som draglakan, sittunderlägg, tvättlappar, duschförkläden, 

pappershanddukar, medicinkoppar och engångshandskar.  

Statistik från tidigare projekt för att minska avfall inom äldreomsorgen:  

• Cirka 75 procent av klimatpåverkan från avfallet på äldreboende 

kommer från restavfallet.  

• Knappt 20 procent kommer från matavfallet.  

• Resterande fem procent kommer från förpackningar, där 

plastförpackningarna har störst klimatpåverkan.  

Bensin blyfri 95 okt

Gasfordon

Diesel

Etanol E85

Elhybrid

HVO
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

5 Åtgärder för att minska Vård- och äldrenämndens 
klimatpåverkan  

 Åtgärder för att minska utsläppen från resor i tjänst 

Trots många biogasfordon är bensinanvändningen alldeles för hög. Detta kan 

bero på osäkerhet och tidsbrist för tankning.  

Vård-och äldrenämnden ska minska fossilbränsleberoendet och är med och 

bevakar frågan om att minska fossila utsläpp.  

 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid byggnation 

De nämnder som ansvarar och styr över byggnation i Borås Stad behöver 

bevaka att staden bygger på ett sätt som ger låg klimatpåverkan. Vård- och 

äldrenämnden gör framställan till Lokalförsörjningsnämnden om vilka behov 

som finns för byggnader. I de krav som Lokalförsörjningsnämnden ställer vid 

upphandlingar, måste miljöaspekten och minskad klimatpåverkan vara med.  

Vid utformning av nya lokaler behöver också perspektiven om hur man bygger 

för att möjliggöra arbete för att gynna klimatet vara med.  

 Åtgärder för att minska avfallet 

Vård- och äldrenämnden ska minska avfallet och ersätta engångsmaterial så 

långt det går med hänsyn till patientsäkerhet och hygienföreskrifter.  

För att minska klimatpåverkan från äldreomsorgen är det bra att i första hand 

förebygga avfall som kommer från inkontinensskydd, mat och 

engångsprodukter av plast.  

 

 Åtgärder för att resurseffektiv energianvändning och 
energiförsörjning 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Andra nämnder behöver 

därför bevaka frågan. Vård- och äldrenämnden kan däremot ställa krav vid 

upphandling av byggnation och drift. Se kapitel 5.2.  

 Åtgärder för ökad lagring och upptag av koldioxid 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Vård- och äldrenämnden 

har heller ingen verksamhet där detta är möjligt.  

 Åtgärder för integrering av klimatanpassning i 
kommunkoncernens verksamheter 

Med integrering av klimatanpassning menas att klimatanpassning behöver bli en 

självklar del av all verksamhet. Varje verksamhet behöver anpassa sig till hur 

klimatets förändringar påverkar just den verksamheten. Det behövs ett 

systematiskt arbete för att få in klimataspekten i det dagliga arbetet. Arbetet 

behöver göras långsiktigt och ske i samverkan mellan verksamheter.  
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 Åtgärder för klimatanpassning i den fysiska planeringen 
och befintlig bebyggelse  

Vård- och äldrenämnden styr inte över frågor som rör fysisk planering och 

bebyggelse men nämnden har möjlighet att påverka och ställa krav på miljön 

och klimatanpassningar där nämnden bedriver sin verksamhet, till exempel på 

de lokaler nämnden hyr.  

 Åtgärder för trygg och säker teknisk infrastruktur i ett 
förändrat klimat 

Vård- och äldrenämnden behöver tillse att verksamheten kan bedrivas i största 

mån oavsett vilka förutsättningar som råder.  

Kommande omställning till ”nära vård” innebär att vården i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och 

förutsättningar, vilket kan innebära att mer avancerad sjukvård bedrivs inom 

den kommunala hemsjukvården. Detta kan i sin tur ställa högre krav på 

säkerhet i elförsörjning etc. Detta blir inte aktuellt under 2022, men behöver 

beaktas inför kommande år. Exempelvis kan elförsörjningen behöva säkras, 

vilket behöver ske i samarbete med Borås Elnät.  

 Åtgärder för robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar  

Vård- och äldrenämnden har redan idag uppdaterade och aktuella dokument 

som rör krisarbete. Vård- och äldrenämnden deltar i de övningar och 

samverkansmöten med mera, som leds av Centrum för kunskap och säkerhet 

(CKS).  
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

6 Uppföljning  

Borås Stads energi- och klimatplan, och därmed också Vård- och 

äldrenämndens handlingsplan, gäller till och med 2024. Vård- och 

äldrenämnden kommer få återkoppling på handlingsplanen, med möjlighet att 

revidera den, en gång per år.  
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

Referenser 

Statistik 2021-07-15 från Servicenämnden. Fordon och bränsleanvändning 

inom Vård- och äldrenämndens verksamheter.  

Rapport från Göteborgsregionen 2021-04-19: Resurssmart äldreboende 

Rapport från Göteborgs Stad: Diarienummer N134-0464/19 Avfallssnålt 

äldreboende 

Vägledning för Göteborgs Stad 2016: Ny skrotar vi skräpet! Förebygg avfall på 

äldreboendet 

Kostpolicy för Borås Stad, KS 2019-00316 

Verksamhetsutvecklare – Kvalitet och utveckling - utvecklingsenheten, vid 

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad 
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

1 Åtgärder för att minska utsläppen från resor i tjänst 

Trots många biogasfordon är bensinanvändningen alldeles för hög. Detta kan 

bero på tidsbrist för tankning. Eftersom det finns få stationer för tankning av 

biogas i Borås, kan medarbetare behöva köra omvägar för att tanka biogas.  

Vård- och äldrenämnden ska minska fossilbränsleberoendet och är med och 

bevakar frågan om att minska fossila utsläpp.  

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Vård- och äldrenämnden har under 2022 fortsatt att klimatkompensera enligt 

Borås Stads system för klimatkompensation, till exempel köpt in cyklar och el-

cyklar, samt Vässlor till hemtjänstens verksamheter. Målsättningen är att 

medarbetare i större utsträckning tar sig till brukare på annat sätt än med bil, 

och att beroendet av fossila drivmedel minskar. 

Vård- och äldrenämnden har även utbildat alla biståndshandläggare i ”sparsam 

körning” , så kallad ecodriving. 
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

2 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid 
byggnation 

De nämnder som ansvarar och styr över byggnation i Borås Stad behöver 

bevaka att staden bygger på ett sätt som ger låg klimatpåverkan. Vård- och 

äldrenämnden gör framställan till Lokalförsörjningsnämnden om vilka behov 

som finns för byggnader. I de krav som Lokalförsörjningsnämnden ställer vid 

upphandlingar, måste miljöaspekten och minskad klimatpåverkan vara med.  

Vid utformning av nya lokaler behöver också perspektiven om hur man bygger 

för att möjliggöra arbete för att gynna klimatet vara med.  

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Vård- och äldrenämnden har under 2022 arbetat fram ett förslag på 

ramprogram för vård- och omsorgsboende. Förslaget har också skickats på 

remiss till berörda nämnder och råd. I ramprogrammet tas miljöaspekten med.  

Beslut om ramprogrammet fattades av Vård- och äldrenämnden 2023-01-24. 
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

3 Åtgärder för att minska avfallet 

Vård- och äldrenämnden ska minska avfallet och ersätta engångsmaterial så 

långt det går med hänsyn till patientsäkerhet och hygienföreskrifter.  

För att minska klimatpåverkan från äldreomsorgen är det bra att i första hand 

förebygga avfall som kommer från inkontinensskydd, mat och 

engångsprodukter av plast. 

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Under 2022 inledde Vård- och äldrenämnden No Time 2 Waste, ett tre-årigt 

samarbete med Högskolan i Borås. Uppdraget är att Högskolan genom 

forskning och beprövad erfarenhet föreslår och implementerar modeller, 

arbetssätt och åtgärder så att Vård- och äldrenämnden kan uppnå mål 5.3 i 

klimathandlingsplanen. Arbetssättet ska implementeras av Högskolan i 

samarbete med verksamheten på utsedda pilotenheter. Pilotenheterna är Vård- 

och omsorgsboendena Gamla och Nya Kyrkvägen i Fristad och Dalsjövägen i 

Dalsjöfors samt restaurangerna på dessa boenden, Skogslid i Fristad och 

Dalhem i Dalsjöfors. 

De förslagna modellerna, arbetssätten och åtgärderna ska:  

 minska mängden matavfall och dess klimatpåverkan. 

 minska mängden engångsmaterial inom nämndens verksamhet. 

 minska kostnader relaterade till matsvinn och engångsmaterial.   

Uppdraget ska även ta fram ett rimligt nyckeltal gällande minskning av 

matsvinn och engångsmaterial i Vård- och äldrenämndens verksamhet. 

Uppdraget omfattar även omvärldsbevakning kring minskning av mängderna 

engångsmaterials avfall samt vilka alternativ som finns till engångsmaterial inom 

äldreomsorgen. 
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

4 Åtgärder för att resurseffektiv energianvändning 
och energiförsörjning 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Andra nämnder behöver 

därför bevaka frågan. Vård- och äldrenämnden kan däremot ställa krav vid 

upphandling av byggnation och drift.   
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

5 Åtgärder för ökad lagring och upptag av koldioxid 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Vård- och äldrenämnden 

har heller ingen verksamhet där detta är möjligt.  
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

6 Åtgärder för integrering av klimatanpassning i 
kommunkoncernens verksamheter 

Med integrering av klimatanpassning menas att klimatanpassning behöver bli en 

självklar del av all verksamhet. Varje verksamhet behöver anpassa sig till hur 

klimatets förändringar påverkar just den verksamheten. Det behövs ett 

systematiskt arbete för att få in klimataspekten i det dagliga arbetet. Arbetet 

behöver göras långsiktigt och ske i samverkan mellan verksamheter.  

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Se kapitel 3 om projektet No Time 2 Waste, i samarbete med Högskolan i 

Borås.  
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

7 Åtgärder för klimatanpassning i den fysiska 
planeringen och befintlig bebyggelse  

Vård- och äldrenämnden styr inte över frågor som rör fysisk planering och 

bebyggelse men nämnden har möjlighet att påverka och ställa krav på miljön 

och klimatanpassningar där nämnden bedriver sin verksamhet, till exempel på 

de lokaler nämnden hyr.  
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

8 Åtgärder för trygg och säker teknisk infrastruktur i 
ett förändrat klimat 

Vård- och äldrenämnden behöver tillse att verksamheten kan bedrivas i största 

mån oavsett vilka förutsättningar som råder.  

Kommande omställning till ”nära vård” innebär att vården i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och 

förutsättningar, vilket kan innebära att mer avancerad sjukvård bedrivs inom 

den kommunala hemsjukvården. Detta kan i sin tur ställa högre krav på 

säkerhet i elförsörjning etc. Detta blir inte aktuellt under 2022, men behöver 

beaktas inför kommande år. Exempelvis kan elförsörjningen behöva säkras, 

vilket behöver ske i samarbete med Borås Elnät.  

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Inga aktiviteter att rapportera.  
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Rapport till Vård- och äldrenämnden: Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

9 Åtgärder för robust och säker ledning i kris orsakat 
av klimatförändringar  

Vård- och äldrenämnden har redan idag uppdaterade och aktuella dokument 

som rör krisarbete. Vård- och äldrenämnden deltar i de övningar och 

samverkansmöten med mera, som leds av Centrum för kunskap och säkerhet 

(CKS).  

 Vård- och äldrenämndens åtgärder under 2022:  

Frågan omhändertas i krisledningsorganisationen.  
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Rapportering av Vård- och äldrenämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna sammanställning av Vård- och 

äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar för 2022 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje organisation ska föra 

ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs i den verksamhet som 

den ansvarar för. För kommuner är det varje nämnd som har självständigt 

verksamhetsansvar, som räknas som personuppgiftsansvarig. Nämnden får 

årligen en rapportering med en sammanställning över de 

personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens ansvar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av Vård- och äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar 

2022 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-03-15 

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud 

2. Verksamhetschef Kvalitet och utveckling 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 
2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå av skydd 
vid behandling av personuppgifter. Begreppet "behandling" omfattar insamling, registrering, 
lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter är styrelsen/nämnden för myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret 
som personuppgiftsansvarig delegerar ofta myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen. En av uppgifterna för denna är att skriva 
en årlig rapport till styrelsen gällande behandlingar av personuppgifter inom förvaltningen. 

Behandling av personuppgifter 

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar januari – december 2022. Antal 
personuppgiftsbehandlingar var tidigare 215, men efter tillsyn från Dataskyddsombuden och 
påföljande workshops, har antalet minskats ner och personuppgiftsbehandlingar har kunnat slås 
ihop. Antalet känsliga personuppgiftsbehandlingar och också minskat som en effekt av 
sammanslagningarna.  
 

Antal 2022 53 st 

Behandlingar med känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra starkt skydd. Känsliga 

personuppgifter enligt artikel 9 är följande: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera 

undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, hälsa- och sjukvård, förebyggande hälsa, 

och förvaltning av IT-system som rör social omsorg eller hälso- och sjukvård. Hantering av 

känsliga personuppgifter får bara ske av personer som har tystnadsplikt. Vård- och 

äldrenämndens huvuduppgifter innebär per automatik hantering av känsliga personuppgifter och 

omfattas av de undantag där detta är tillåtet enligt GDPR.  

Antal känsliga behandlingar  22st. 

 

Konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 
EU:s dataskyddsförordning ställer i artikel 35 krav på att en konsekvensbedömning genomförs av 
personuppgiftsansvarig innan känsliga behandlingar av personuppgifter genomförs. Detta ska 
göras om en behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, 
omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter. Vård- och äldrenämnden har system och rutiner för när och om 
konsekvensbedömningar ska genomföras. Bedömningar görs i samarbete med Borås Stads 
Dataskyddsombud.  
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Antal konsekvensbedömningar  4 st, fortsatt arbete 
med resterande 18 
känsliga  
behandlingar är 
inplanerat 

 

Personuppgiftsincidenter     
Här anges antalet personuppgiftsincidenter för år 2022. Varje personuppgiftsincident rapporteras 
till integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
Den personuppgiftsincident som inträffade under 2022 rör ett felaktigt utskick till personal ur 
verksamhetssystemet Viva. Felsökning och utredning är gjord av Cambio som levererar systemet 
och felaktigheten är åtgärdad. IMY har avslutat ärendet.  
 

Antal personuppgiftsincidenter  1 st. 

 
Verksamhetstillsyn 
 
Vård- och äldrenämndens verksamhetstillsyn består i att alla enheter årligen gör en egenkontroll 
och rapporterar in i systemet Statsys. Detta skedde i augusti 2022. 
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Anmälningsärenden 2023-03-21 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. FSG-protokoll 2023-01-18 

 

2. Beslut från IVO Lex Sarah 

Dnr 2022-00215 

 

3. Beslut från IVO Lex Sarah 

Dnr 2022-00251 

 

4. Beslut från IVO Lex Maria 

Dnr 2022-00311 

 
5.  Regeringskansliets besök i Borås med anledning av Utredning om 

nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige & svar på frågor     

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2023-03-21 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationsbeslut Myndighet 

 

2. Delegationsbeslut Myndighet under 65 år 

 

3. Delegationsbeslut Bostadsanpassning 

 

4. Utredning enligt Lex Sarah 

Dnr 2022-00324 

 

5. Utredning enligt Lex Sarah 

Dnr 2023-00024 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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