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Budgetuppföljning tertialrapport 1 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar  

1. Att godkänna Tertialrapport 1 2019.  

2. Att minska bufferten med 3,6 mnkr dels på grund av den reglering 

mellan Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden som 

Kommunstyrelsen fastställde i nämndbudgeten men också på grund av 

en beslutad omfördelning mellan berörda nämnder inom Kommunals 

avtalsområde.        

Ärendet i sin helhet 

För perioden januari-april 2019 redovisas ett resultat på 0,4 mnkr jämfört med 

budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 

För Centrala stödfunktioner är resurser för bland annat kompetensutveckling 

och upphandling av trygghetslarm mm budgeterade, men kostnaderna beräknas 

komma senare under året. Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 16,0 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar och belagda vobo-

platser än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -20,0 mnkr på årsbasis. 

Prognosen bygger på att framtagna handlingsplaner förväntas ge effekt för att 

komma i balans under året, men att kostnaden för sommarvikarier mm inte 

kommer kunna hämtas hem. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll. Resultatet 

för perioden är -3,0 mnkr då verksamheten har haft en hel del tomma platser.  

Hemsjukvårdens helårsprognos beräknas till ett nollresultat, om man bortser 

från inköp av inventarier i samband med flytten från Norrbyskolan till 

Trandögatan. Flytten i sig beräknas kosta 1,1 mnkr och skulle finansieras av 

föregående års ackumulerade resultat.  

Förebyggande verksamhet/IKT prognostiserar ett resultat på 0,7 mnkr, främst 

beroende på att IT vård och omsorg har lägre kostnader för privata utförare än 

budgeterat. 
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Periodresultatet för Kost och vaktmästeri beror på att kostnadsdebiteringar inte 

har kommit igång ordentligt under årets första månader. Prognosen beräknas 

till noll vid årets slut. 

Bufferten har minskats med 3,6 mnkr dels på grund av den reglering mellan 

VÄN och SON som Kommunstyrelsen fastställde i nämndbudgeten men också 

på grund av en beslutad omfördelning mellan berörda nämnder inom 

Kommunals avtalsområde. 

4,4 mnkr behövs för att täcka prognostiserat underskott inom hemtjänsten. I 

övrigt beräknas bufferten att användas inom nämndens verksamheter. I 

dagsläget är dock inget användningsområde utpekat utan nämnden får fatta 

beslut om detta vid senare tillfälle.          

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2019                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

2017 inrättades Vård- och äldrenämnden. Målbilden med den nya organisationen är likvärdig och rättvis 
service till stadens invånare oavsett var invånaren bor. En facknämnd förväntas också ge bättre 
förutsättningar för fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten. 

Denna tertialrapport redovisar en uppföljning av Vård- och äldrenämndens resultat till och med det 
första tertialet 2019 tillsammans med en prognos för helåret. Nämndens arbete med 
Kommunfullmäktiges och nämndens uppdrag och indikatorer inom de strategiska målområdena följs 
också upp. 

Arbetet med nämndens interna kontroll startade med att en riskanalys gjordes på januarimötet 2018. 
Den interna kontrollplanen för 2019 fastställdes sedan av nämnden i augusti 2018. 

Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Om nämnden i arbetet med 
intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker 
tillsammans med åtgärder. Vård- och äldrenämnden har i sin riskbedömning inte identifierat någon så 
hög risk. Nämnden har heller inga kontrollmoment, som ska följas upp under det första tertialet. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). 

17 17 13 17 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). 

Målvärdet är inte uppnått och utfallet är oförändrat mot senaste mätningen. Verksamheten har haft en 
besvärlig bemanningssituation under en längre tid och haft svårt att rekrytera nya medarbetare till 
vakanta tjänster men detta har stabiliserats senaste månaden. En stabil grundbemanning och 
medarbetare som har de kompetenser som krävs är grundläggande för att uppnå en god kontinuitet. 
Schemaläggning i mindre grupper och följsamhet till denna är en annan viktig faktor. Översyn görs av 
schemaläggningen och om antal medarbetare/ grupp är optimalt. En utbildningsinsats gällande 
schemaläggning kommer att genomföras i juni för EC, och efter sommaren utbildas schemaombud. 
Verksamheten utreder om korta besök kan utföras på annat sätt. 
Nytt arbetssätt gällande eventuell avsaknad av delegering har påbörjats. Saknar en arbetsgrupp en 
särskild delegering har sjuksköterskan kvar ansvaret till dess att medarbetarna fått utbildning och 
delegation. 
Omvärldsbevakning har gjorts av jämförbara kommuner som har goda resultat avseende kontinuitet. 



Vård- och äldrenämnden, Tertial 1 2019 4(21) 

Efter sommaren planeras att prova ett nytt arbetssätt i schemaläggning som flera av dessa kommuner 
infört. 
Verksamheten kommer att följa upp kontinuiteten tätare än tidigare för att se om framtagna åtgärder 
ger effekt. 

 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel, 75 år och äldre på vård och 
omsorgsboende, med olämpliga 
läkemedel, % 

16 13,3 10  

Andel, 75 år och äldre på vård och omsorgsboende, med olämpliga läkemedel, % 

Att minska andelen olämpliga läkemedel för äldre är ett prioriterat område. En kartläggning av 
sjuksköterskornas kunskaper har nyligen genomförts och kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. 
En aktiv dialog pågår i närvårdssamverkan om hur vårdgivare i samverkan kan genomföra insatser som 
leder till förbättringar. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder 
som vidtas för att nå målvärdet på 
indikatorn ”Personer som en 
hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 

 Delvis 
genomfört 

En stabil grundbemanning och 
medarbetare som har de kompetenser 
som krävs är grundläggande för att uppnå 
en god kontinuitet, och 
bemanningssituationen har stabiliserats 
den senaste tiden. 
Översyn görs av schemaläggningen och 
om antal medarbetare/ grupp är optimalt. 
Utbildningsinsats gällande 
schemaläggning kommer att genomföras i 
juni för EC, efter sommaren utbildas 
schemaombud. 
Verksamheten tar fram statistik över andel 
korta besök och om dessa kan utföras på 
annat sätt. 
Nytt arbetssätt gällande eventuell 
avsaknad av delegering har påbörjats. 
Saknar en arbetsgrupp en särskild 
delegering har sjuksköterskan kvar 
ansvaret till dess att medarbetarna fått 
utbildning och delegation. 
Omvärldsbevakning har gjorts av 
jämförbara kommuner som har goda 
resultat avseende kontinuitet. Efter 
sommaren planeras att testa ett nytt 
arbetssätt gällande schemaläggning med 
start i någon hemtjänstgrupp. 
Verksamheten kommer att följa upp 
kontinuiteten tätare än tidigare för att se 
om framtagna åtgärder ger effekt. 
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Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet 
för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 

 Genomfört Två seniorhälsokonsulenter anställdes 
under hösten 2018 för att genomföra 
förebyggande hembesök för att i första 
hand bryta ofrivillig ensamhet. Under 
första tertialen 2019 har de genomfört 65 
hembesök, samt informerat på diverse 
möten och sammankomster för seniorer 
och personal. De har även delat ut cirka 
2000 flyers med information om deras 
uppdrag och hur man når dem. 
 
De öppna mötesplatserna nyttjas av allt 
fler seniorer och detta är ett stort bidrag till 
att bryta ofrivillig ensamhet. Ett flertal av 
dessa mötesplatser har ett antal 
volontärer som antingen håller i egna 
aktiviteter eller hjälper till vid av 
mötesplatsen anordnade aktiviteter. 
Seniorhälsokonsulenterna uppmuntrar till 
seniorerna de besöker att ta sig till en 
mötesplats, de erbjuder sig även att följa 
med vid första besöket för att underlätta 
för senioren att ta sig dit. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

  20  

Andel närproducerade livsmedel, %. 

För att kunna mäta andelen närproducerade livsmedel måste alla produkter på avtalet kodas utifrån 
Borås stads definition av närproducerat dvs 15 mil. Än så länge finns inte möjlighet att mäta andelen 
närproducerat på förvaltningsnivå utan ett uppskattat värde kommer att redovisas på övergripande nivå. 
I samband med att det nya livsmedelsavtalet träder i kraft kommer mätning på respektive nivå kunna 
genomföras. 
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 26,5 36,4 50 35 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Livsmedelsinköpen inom kostverksamheten har en andel ekologiska livsmedel på 45%. Resultatet för 
de ekologiska inköpen för Vård- och äldrenämndens totala verksamhet är dock endast 35%. Orsaken är 
att avdelningarna inom Vård- och omsorgsboendena inom VÄF handlar en relativt stor andel av 
enhetens livsmedel via ICA-City. Leverantören har ett sortiment som är bra anpassat för 
äldreomsorgens behov men har tyvärr inte möjlighet att koda statistiken för de ekologiska varorna på 
samma sätt som övriga leverantörer. Kostverksamheten har ett pågående kvalitetsarbete tillsammans 
med vård- och omsorgsboendena för att öka kunskap kring val av ekologiska livsmedel och arbete 
pågår parallellt för att få in EKO-statistiken även för ICA. 

 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10,6 10 7,5 9,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

131,6 187,5 130 192 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Vård- och äldrenämnden når inte målet då verksamheterna uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro 
jämfört nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämndens sjukfrånvaro har dock successivt 
sakta minskat. Sjukfrånvaron hittills för 2019 visar på ett utfall på 9,9 % (räknat från mars månad och 
tolv månader bakåt). Sjukfrånvaron för hela 2018 landade på 10,0 % vilket kan jämföras med 
sjukfrånvarosiffran för 2017 som var 10,6 %. 
 
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringarbete av sjukskrivna medarbetare samtidigt som 
arbetsmiljöfrågan varit och är högaktuell och prioriterad. 
 
I oktober 2018 startades ett projekt "Ökad hälsa på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan och 
välbefinnandet hos medarbetarna. Målet är även att öka gemenskapen på arbetsplatsen då 
personalgruppen tillsammans på arbetstid deltar i olika hälsofrämjande aktiviteter. Åtta arbetsplatser 
från olika områden av verksamheten har deltagit och berörda chefer har samtidigt gått en utbildning i 
medarbetarcentrums regi i "det hälsofrämjande och effektiva ledarskapet". Projektet pågår till den sista 
april och ska därefter utvärderas. 
6-8 av nämndens arbetsplatser kommer att delta i det Borås Stadsövergripande projektet "Frisk 
organisation" med syftet att minska inflödet av sjukskrivningar på organisationsnivå.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden har inte nått det uppsatta målet. Grundbemanningen har varit låg inom nämndens område. 
Vård- och äldreförvaltningen har haft många vakanta tjänster inom yrkesgruppen undersköterskor och 
vårdbiträden men även inom gruppen legitimerad personal. Förvaltningen har på grund av detta använt 
fler timavlönad personal än önskat. Ett aktivt arbete med att öka grundbemanningen inom nämndens 
ansvarsområde pågår och antalet vakanta tjänster för yrkesgruppen undersköterskor och vårdbiträden 
har minskat. 
 
All rekrytering och fördelning av timavlönad personal till Vård- och äldrenämnden hanteras via 
bemanningsenheten, som överfördes organisatoriskt till Vård- och äldrenämnden den 1 januari 2019. 
Bemanningsenheten sköter också till största del rekryteringen av sommarens semestervikarier. Dessa 
kommer i större utsträckning än tidigare att ges månadsanställningar istället för som tidigare 
timanställningar. Att alla tillsvidareanställda medarbetare i Borås Stad har heltidstjänster förväntas 
påverka andelen timavlönad personal positivt. Nämndens arbete för minskad sjukfrånvaro förväntas 
också på sikt generera ett minskat behov av timavlönade vikarier. 

 
 

2.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska verka för en 
likvärdig uppföljning av egen regi och 
privata utförare. 

 Arbetet med att förtydliga vad som ingår i 
verksamhetsuppföljning, 
verksamhetsgranskning, egenkontroll och 
avtalsuppföljning beräknas bli klart i juni 
2019. De olika delarna har kartlagts och 
arbetsgruppen ska också ta del av andra 
kommuners modeller för 
verksamhetsgranskning. Arbetet sker i 
samverkan med Sociala 
omsorgsförvaltningen. Utgångspunkten är 
att verksamhetsgranskningen av egen 
regi respektive privata utförare ska vara 
likvärdig och att eventuella skillnader ska 
kunna motiveras. 
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3  Nämndens verksamhet 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 7 798 984 4 113 4 113 0 

Avgifter och övriga intäkter 420 175 438 662 1 509 705 1 493 705 -16 000 

Summa intäkter 427 973 439 646 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Personal -321 589 -346 799 -1 095 266 -1 102 266 -7 000 

Lokaler -15 738 -16 530 -49 526 -49 526 0 

Övrigt -464 898 -486 570 -1 703 595 -1 690 471 13 124 

Kapitalkostnader -232 -219 -655 -655 0 

Summa kostnader -802 457 -850 118 -2 849 042 -2 842 918 6 124 

Buffert (endast i budget)   -9 876  9 876 

Nettokostnad -374 484 -410 472 -1 345 100 -1 345 100 0 

Kommunbidrag   1 345 100 1 345 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-374 484 -410 472 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-374 484 -410 472 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Ramjusteringar 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019 att minska Vård- och äldrenämndens kommunbidrag 
för 2019 med 2 850 tkr. Detta är en nettoförändring som olika delposter enligt följande: 

-2 700 tkr  Omfördelning till Sociala omsorg pga. ändad ansvarsfördelning 

+950 tkr  Permanent höjning av kostnadsnivån för IT-licenser 

+300 tkr  Särskild lönesatsning för enhetschefer 

+750 tkr  Särskild lönesatsning för Hälso- och sjukvårdspersonal (HSV) 

-2 150 tkr  Omfördelning inom Kommunals avtalsområde 

Regleringen av kommunbidraget har, förutom den del som gäller lönesatsning för HSV-personal, gjort 
mot den centrala bufferten för att så lite som möjligt störa den budget verksamheterna arbetar med. 
När det gäller lönesatsningen för HSV-personal, liksom den för enhetschefer, så har den 
kommunbidragsökningen varit känd sedan tidigare och därmed medräknad i årets lönerevision, varför 
den behöver fördelas ut till verksamheten. 
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Från och med den 1 april 2019 flyttas en personalresurs, Syn- och hörselinstruktör, från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen till Vård- och äldreförvaltningen. En ramjustering görs därför motsvarande 
550 tkr per helår, fördelat på 440 tkr för 2019 och 150 tkr för 2020. För Vård- och nämnden ökas 
därför verksamhetsbudgeten för den förebyggande verksamheten. 

Resultatanalys 

I budget och prognos är inte de förvaltningsinterna transaktionerna mellan Myndighet och Hemtjänst 
resp. Vård- och omsorgsboende exkluderade, varför avvikelsen på -16 mnkr på intäkter motsvaras av 
en lika stor avvikelse på övriga kostnader. 

Avvikelsen vad gäller prognostiserade personalkostnader härrörs främst till hemtjänsten, där 
verksamheten har för höga personalkostnader i förhållande till sin budget. Vid en jämförelse mellan 
periodresultatet till och med april 2019 och motsvarande period 2018 har personalkostnaderna ökat 
med 7,8%, dvs. betydligt mer än den löneökning 2,7 % som ingick i budgetramarna. Detta förklaras till 
stor del med att det har inrättats nya tjänster som metodhandledare och samordnare i verksamheterna, 
främst som stöd till enhetscheferna. 

Övriga förutsättningar 

2018 fick Vård- och äldreförvaltningen statsbidrag för Ökad bemanning inom äldreomsorgen 
motsvarande 19 mnkr till verksamheten i egen regi, vilket nämnden inte har till förfogande under 2019. 

Den 1 maj börjar Borås Stads nya livsmedelsavtal att gälla och då med samordnad varudistribution. 
Prisbilden är tyvärr högre än beräknat, ca 8%, vilket innebär en högre kostnad än budgeterat för Vård- 
och äldrenämndens verksamhet på ca 650 tkr under innevarande år. 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 226 418 0 0 0 

Kostnad -12 896 -14 525 -43 161 -43 161 0 

Nettokostnad -12 670 -14 107 -43 161 -43 161 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -775 -1 018 -2 775 -2 775 0 

Nettokostnad -775 -1 018 -2 775 -2 775 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 

     

Intäkt 133 224 131 178 493 757 480 757 -13 000 

Kostnad -337 736 -361 687 -1 230 870 -1 225 270 5 600 

Nettokostnad -204 512 -230 509 -737 113 -744 513 -7 400 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 

     

Intäkt 274 332 288 024 956 608 953 608 -3 000 

Kostnad -417 636 -436 010 -1 460 099 -1 454 099 6 000 

Nettokostnad -143 304 -147 986 -503 491 -500 491 3 000 
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Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig verksamhet      

Intäkt 20 191 20 027 63 453 63 453 0 

Kostnad -33 415 -36 877 -112 137 -112 137 0 

Nettokostnad -13 224 -16 850 -48 684 -48 684 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -9 876 -5 476 4 400 

Nettokostnad 0 0 -9 876 -5 476 4 400 

Totalt      

Intäkt 427 973 439 647 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Kostnad -802 458 -850 117 -2 858 918 -2 842 918 16 000 

Nettokostnad -374 485 -410 470 -1 345 100 -1 345 100 0 

På grund av de justeringar av kommunbidraget som beskrivits ovan under 3.1, har budgeten för Vård och omsorg i ordinärt boende ökats med 
800 tkr och budgeten för Vård och omsorg i särskilt boende ökats med 350 tkr. Bufferten har minskats med 3 600 tkr. 

Nettokostnader per ansvarsområde  

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse T

kr 

Centrala stödfunktioner      

Intäkt 148 230 156 619 520 106 520 106 0 

Kostnad -177 211 -189 157 -633 031 -633 031 0 

Nettokostnad -28 981 -32 538 -112 925 -112 925 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -775 -1 018 -2 775 -2 775 0 

Nettokostnad -775 -1 018 -2 775 -2 775 0 

Myndighet      

Intäkt 9 643 10 914 34 909 34 909 0 

Kostnad -241 044 -250 075 -898 828 -882 828 16 000 

Nettokostnad -231 401 -239 161 -863 919 -847 919 16 000 

Verkställighet, ordinärt 
boende 

     

Intäkt 95 912 91 866 373 483 360 483 -13 000 

Kostnad -133 874 -144 016 -434 237 -441 237 -7 000 

Nettokostnad -37 962 -52 150 -60 754 -80 754 -20 000 

Verkställighet, vård- och 
omsorgsboende 

     

Intäkt 147 396 152 547 501 704 498 704 -3 000 

Kostnad -146 512 -154 094 -514 804 -511 804 3 000 

Nettokostnad 884 -1 547 -13 100 -13 100 0 
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Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse T

kr 

Hälso- och sjukvård      

Intäkt 2 790 3 056 6 569 6 569 0 

Kostnad -65 304 -68 658 -228 249 -229 349 -1 100 

Nettokostnad -62 514 -65 602 -221 680 -222 780 -1 100 

Förebyggande IT      

Intäkt 5 344 6 595 19 437 19 437 0 

Kostnad -17 247 -21 607 -70 328 -69 628 700 

Nettokostnad -11 903 -15 012 -50 891 -50 191 700 

Kost och vaktmästeri      

Intäkt 18 658 18 049 57 610 57 610 0 

Kostnad -20 490 -21 493 -66 790 -66 790 0 

Nettokostnad -1 832 -3 444 -9 180 -9 180 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -9 876 -5 476 4 400 

Nettokostnad 0 0 -9 876 -5 476 4 400 

Totalt      

Intäkt 427 973 439 646 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Kostnad -802 457 -850 118 -2 858 918 -2 842 918 16 000 

Nettokostnad -374 484 -410 472 -1 345 100 -1 345 100 0 

På grund av de justeringar av kommunbidraget som beskrivits ovan under 3.1, har budgeten för Hälso- och sjukvårdsverksamheten ökats med 
750 tkr och budgeten för Förebyggande verksamhet och IKT ökats med 400 tkr och bufferten har minskats med 3 600 tkr. 

Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett nollresultat. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner resurser för 
bland annat kompetensutveckling och upphandling av trygghetslarm mm. Mycket av dessa kostnader 
kommer senare under året, varför det redovisade resultatet för perioden är så högt som +4,5 mnkr. 

Kvalitet/medarbetare 

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

 

Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft fem nämndmöten då det även har varit förmöten 
med information om olika verksamhetsområden. Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen 
haft två introduktionsdagar på Grand Hotell i Borås. Avsikten är också att fortsätta tidigare års 
arbetssätt med information om olika verksamhetsområden på förmöten inför nämndmöten. 
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Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett utfall för perioden om 6,9 mkr och prognostiserar för 2019 ett resultat på 
16,0 mkr. Resultatet hittills beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. I det 
prognostiserade resultatet ingår kostnader för socionomkonsulter som hyrs in på myndighet för att 
täcka upp för vakanser. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar för perioden ett plusresultat om 6,8 mkr kronor och 
prognosen på helår är 16,5 mkr plus. Aktuellt resultat beror dels på att Hemteamet inte har kommit upp 
i den utförda volym som myndighet budgeterat för samt att hemtjänsten inte utför myndighets 
beställda tid. Det är angeläget att beslut om hemtjänst hela tiden är uppdaterade till det aktuella 
vårdbehovet, vilket myndighet har som tydlig målbild att uppnå. Antalet LOV-företag har sedan 
sommaren 2018 varit fem stycken fram till mars 2019 då ett av de privata hemtjänstföretagen på egen 
begäran försatte sig i konkurs. De flesta av dessa brukare har nu valt den kommunala hemtjänsten som 
utförare. Från januari 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst. Enligt uppgift från Borås Stads 
LOV-utredare framkommer att alla de fyra kvarvarande hemtjänstföretagen har fullföljt en ansökan om 
tillstånd, vilket i sig berättigar dem att bedriva hemtjänst i avvaktan på IVO´s beslut gällande tillståndet. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterade nivåer och sedan en tid tillbaka är 
det så gott som fullbelagt på dagverksamheten, både vad gäller över och under 65 år. Det har under 
2018 skett ett samarbete mellan dagverksamheten, demensteamet, verksamhetsutvecklare riktat mot 
demens och myndighetsutövningen i syfte att finna och motivera fler dementa personer att ta emot 
bistånd i form av dagverksamhet i ett tidigare skede, inte minst vad gäller de yngre dementa under 65 
år. Idag är det nio brukare under 65 år som har insatsformen dagverksamhet för yngre dementa, via 
Klubb Viskan. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 1,0 mkr och 
prognostiserar ett underskott med 2,9 mkr på helår. Målbilden är att fler brukare ska skrivas in i 
Hemteamet för att komma till rätta med underskottet inom verksamhetsposten korttid. Det har under 
stora delar av 2018 varit ett hårt tryck på korttidsverksamheten och detta har fortsatt in i 2019, särskilt 
vad avser demensplatserna. Några dygn under årets början har det behövts göra överbeläggning på den 
somatiska korttiden samt verkställas beslut om korttid på en vobo-plats. Den främsta anledningen att 
det under årets början varit fullbelagt på korttid/växelvård demens är att det varit fullt på vobo med 
demensinriktning. Förvaltningen ser över möjligheten att eventuellt omdana någon vobo-enhet från 
somatik till demens utifrån det långsiktiga behovet av fler demensplatser. 

2019 har behovet av antalet belagda vobo-platser budgeterats till totalt 838 stycken. Utöver detta 
budgeterar myndighet för köp av en extern placering. Hittills i år har behovet varit 823-831 platser. 
Prognosen framåt är att beläggningen kommer ligga 6 platser under budgeterad nivå vilket medför en 
prognos för helåret om 3,8 mkr. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar sedan några år processorienterat, dels med en processorganisation, 
dels utifrån en kvalitetssäkrad myndighetsprocess. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har 
vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och 
likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. Arbete sker 
hela tiden med att hålla medarbetare uppdaterade på myndighetsprocessen och att alla arbetar i linje 
med vad som beslutats. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut är en ständigt prioriterad fråga där verksamheten har 
svårt att nå fullt resultat med anledning av att bemanningsläget är utmanande. Att ha rätt beslut till rätt 
person vid rätt tillfälle är en viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, arbetssättet säkerställer 
god ekonomisk hushållning, kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare. 

Hösten 2018 gick överenskommelsen och riktlinjen mellan vårdgrannarna (sjukhus, primärvård och 
kommun) i skarp drift avseende den nya lagen "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
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sjukvård”. Strävan är att brukare och patient hela tiden ska befinna sig på rätt vårdnivå. Bland annat ska 
hemgång kunna genomföras snabbare, informationsöverföringen vara mer omfattande och kvalitativ 
och primärvården ska vara en part vid vårdplaneringar. I detta utvecklingsarbete ska också ett ökat 
inflytande och delaktighet för brukaren ingå och vara målbilden. 

Utvecklingsarbeten som påbörjas under året är att genomlysa taxa och avgifter för vård och omsorg, 
vilken beslutas om en gång om året av Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att förbättra hela 
årshjulet kring arbetet med avgifter då det är ett område som inte sett över på många år. Ett annat 
utvecklingsarbete som påbörjas är att göra översyn av nuvarande arbetssätt inom bostadsanpassningen, 
även det är ett område som inte genomlysts på många år och då det dessutom kom en ny lagstiftning 
inom området under 2018, Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, är det särskilt angeläget att 
utveckla arbetssätten inom området. 

Övrigt som sker under året är att nämnden ska utreda huruvida förenklat beslutsfattande om hemtjänst 
ska införas. Nämnden ska även utreda förutsättningar kring den nya möjligheten i socialtjänstlagen om 
biståndsbedömt trygghetsboende. Utöver detta ska riktlinjer för hemtjänst, korttid, vobo och 
anhörigstöd/hemvårdsbidrag slås ihop till en för staden gemensam riktlinje, då vissa av dessa riktlinjer 
löper ut vid årsskiftet 2019/2020. 

Medarbetare 

Enheten arbetar så gott som konstant med rekrytering. Senaste rekryteringsomgången har fallit väl ut 
och under sommarperioden introduceras fem nya biståndshandläggare varpå inhyrda konsulter är 
tänkta att avvecklas under augusti månad. I övriga funktioner är myndigheten fulltalig. 
Personalomsättningen ligger mellan 9-15% beroende på mätmånad. Enhetens sjukfrånvaro har under 
de senaste månaderna legat mellan 9-11% vilket är högre än myndighets målbild, dock är flertalet av 
sjukskrivningarna inte påverkbara. Enhetscheferna har en god inblick i sjukfrånvaron och arbetar med 
rehabiliteringsplaner där så behövs. 

VÄF har antagit en övergripande strategiska kompetensförsörjningsplan. Myndighet arbetar med en 
specifik handlingsplan för alla yrkesgrupper inom myndighet men i synnerhet för bristyrkesgruppen 
biståndshandläggare. 

 

Hemtjänst 

Ekonomi 

Området prognostiserar ett minusresultat på  20,0 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna 
hemtjänst, Hemteam, larmorganisation och korttidsverksamhet. De framtagna handlingsplanerna har 
inte gett den snabba effekt som hade förväntats. Den negativa resultatutvecklingen har bromsats upp 
men verksamheterna kommer inte klara att hämta in underskottet som finns för årets första månader 
och de kostnader som kommer att tillkomma för sommarens semestervikarier. 

Ca 6,5% av den arbetade tiden utgörs av introduktion och bredvidgång av nya medarbetare, 
utbildningar, möten etc. vilket påverkar brukartiden negativt. Jämförelsevis mot år 2018 har denna tid 
mer än fördubblats. Verksamheternas kostnad för kvalificerad övertid har minskats men har inneburit 
en kostnad på drygt 1 mnkr. Implementering och införande av on-line inköp pågår samt uppstart av 
pilot för en ny applikation i mobilerna. I denna applikation ges möjlighet för medarbetarna att ta del av 
genomförandeplan och att dokumentera händelser av vikt direkt på plats hemma hos brukarna, vilket 
förväntas påverka brukartiden positivt. Ett breddinförande kommer att ske under hösten för samtliga 
grupper. Utbildning gällande bemanningsekonomi och schemaläggning genomförs i början av juni 
månad för samtliga enhetschefer inom hemtjänsten och för schemaombud och planerare efter 
sommaren. 

En nyckelfaktor för att öka tiden hemma hos brukarna är att planeringsenheten levererar en optimerad 
och realistisk planering där personalen i grupperna ger löpande återkoppling till planeringsenheten om 
de förändringar som behöver göras av insatsplaneringen så att planeringen följer brukarnas behov. En 
annan nyckelfaktor för att nå målet är att personalen följer planeringen och ger brukaren den tid som 
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planerats och inte stressar vidare. Att personalen har de kompetenser som krävs efter verksamhetens 
behov (exempelvis körkort och delegering gällande hälso- och sjukvårdsinsatser) är också av största vikt 
för god kontinuitet och hög brukartid. 

Korttidsenheternas beläggning under årets första månader har skiljt sig åt beroende på inriktning. 
Inriktning demenssjukdom har haft 98,5% beläggning i snitt medan inriktning somatik haft en lägre 
beläggning på 91%. Tomma platser på vård- och omsorgsboende har nyttjats då lediga korttidsplats inte 
har funnits tillgänglig. 

Kvalitet 

Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet av "Insatser av god kvalitet" som tydliggör arbetssätt, 
"hur", för att nå måluppfyllelse. Fyra metodhandledare har börjat sin anställning under slutet av år 2018 
för att stödja verksamheten i förbättringsarbetet kopplat till mål och andra identifierade brister som 
exempelvis egenkontroll. 

Ett omtag har gjorts gällande genomförandeplaner där den enskilde ska vara delaktig vid upprättandet. 
Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig information till nya 
personer som beviljats hemtjänst. Enhetschefer kommer att medverka vid första besöket tillsammans 
med medarbetare. 

Utbildningsinsatser gällande social dokumentation har startats upp och kommer att pågå löpande under 
hela året. Verksamheten har tagit fram en gemensam introduktionsutbildning för nya medarbetare, ett 
utbildningstillfälle per månad, vilket upplevts mycket positivt av dem som medverkat. Verksamheten 
har även ökat antalet dagar för bredvidgång för nya medarbetare som inte har någon erfarenhet av vård 
och omsorg sedan tidigare. Öppna jämförelsers resultat med framtagen handlingsplan gällande 
förbättringsåtgärder arbetas vidare med liksom med Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen för hemtjänsten har stabiliserats. Verksamheten har sedan januari månad börjat 
följa statistik på antal delade scheman (behöver göras när ersättare ej finns att tillgå) vilket påvisar en 
positiv tydlig trend att färre scheman delas vilket är glädjande både utifrån arbetsmiljö- och 
kvalitetsaspekt. färre scheman delas. Detta är glädjande både utifrån arbetsmiljö- och kvalitetsaspekt. 

Sjukfrånvaron för området totalt per mars månad var 10,4 % i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Jämförelsesiffra per mars 2018 var en sjukfrånvaro på 12,0%  i snitt. HR-specialisterna 
har uppföljningsmöten med respektive enhetschef för genomgång av sjuktal och att relevanta 
rehabiliteringsåtgärder pågår. 

31 medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning, vilket 
verksamheten har kostnad för under hela 2019. Verksamheten vill öka andelen medarbetare med 
formell handledarutbildning. Drygt 10 undersköterskor går handledarutbildning för att studenter som 
gör sin verksamhetsförlagda praktik får en bra introduktion inför kommande yrkesroll. 

Semesterrekrytering pågår för fullt. Verksamheten har, liksom föregående år, börjat ta fram en 
handlingsplan med olika åtgärder för att säkra sommaren om antalet sökande personer som rekryteras 
skulle vara för få mot vad verksamheten behöver. 

 

Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Detta trots att flera av enheterna med 
somatisk inriktning prognostiserar ett underskott vid årets slut då det fortsatt är låg efterfrågan på de 
tomma lägenheterna. 

Efterfrågan på somatiska platser har varit fortsatt låg under månaden och inneburit lägre  intäkter än 
budgeterat. När verksamheterna har lediga lägenheter över tid i kombination med många 
heltidsanställningar är det svårt att fullt ut anpassa bemanningen till de ekonomiska förutsättningarna. 
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Heltidsanställningar i kombination med borttagande av delade turer innebär begränsningar av 
flexibilitet i schemaläggningen. Detta kan i stort sett bäras av verksamheterna vid beläggning enligt 
budget, men inte vid minskade intäkter över tid. Det börjar bli märkbart för somatiska enheter med 
flera lediga lägenheter och många heltidsanställningar. Tidigare års statsbidrag för ökad bemanning har 
tidigare kompenserat verksamheten vid liknande situationer, men nu får verksamheten själv bära 
kostnaderna för heltidsanställningar och borttagande av delade turer. 

I maj månad väntas återigen kostnaderna för timvikarier öka inom Vård- och omsorgsboende då flera 
enheter redan börjat introducera sommarvikarierna genom bredvidgång i verksamheten under april. 

Kvalitet 

Under april månad har samtliga enheter inom Vård- och omsorgsboende övergått till digital signering 
av HSL-insatser. Satsningen innebär ett införande av mobilt arbetssätt, där mobiltelefoner blir ett 
arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Införandet har gått mycket bra och bidragit till en väsentligt mindre 
andel avvikelser än vad verksamheten normalt sett har inom läkemedelsgivning. Mottagandet har varit 
positivt hos samtliga enheter. 

Flera incidenter enligt lex Sarah har rapporterats under årets första fyra månader, där brister i utförande 
av insatser uppmärksammats. Flera av rapporterna har lett till anmälningar enligt lex Sarah till IVO, och 
föranlett förbättringar i verksamheten och i vissa fall arbetsrättsliga åtgärder. Verksamheten anser att 
det är positivt att rapporteringen enligt lex Sarah ökar, det innebär inte med automatik att verksamheten 
är sämre utan tolkas som en indikation på att det systematiska kvalitetsarbetet har kommit längre då 
medarbetare arbetar för en hög kvalitet och rapporterar de brister de ser. 

Brukarundersökningen pågår just nu, och i samband med det bjuder många verksamheter in till 
anhörigmöte för att informera om undersökningen och hur verksamheten omhändertar och använder 
sig av resultaten i ett systematiskt kvalitetsarbete. De boendes och de närståendes synpunkter är 
grunden för verksamhetens arbete och den utveckling som ska ske. 

Personal 

Sjukfrånvaron är hög hos några enheter och där pågår ett aktivt arbete med omtankessamtal och 
rehabiliteringsplaner. 

 

Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar ett utfall för perioden om 0,8 mnkr. Den positiva 
avvikelsen hör samman med vakanta tjänster, framför allt inom rehabiliteringsverksamheten. Inhyrning 
av extern bemanning var under 2018 en stor kostnad, dock visar utfallet för innevarande period på lägre 
kostnader jämfört med föregående år motsvarande ca 0,9 mnkr. Ett fortsatt behov finns av inhyrning 
av extern bemanning, särskilt arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även sjuksköterskor kommer att 
behöva hyras in till viss del. För att klara den förestående sommaren bokas extern bemanning upp för 
samtliga legitimerade professioner för att uppnå patientsäkerheten. Återhållsamhet råder och 
verksamheterna samverkar bemanningsmässigt över gränserna. Förutom extern bemanning anställs 
studenter och pensionerade, tidigare anställda medarbetare. 

I utfallet ingår kostnader för flytt av hälso- och sjukvårdspersonal från Norrbyskolan till Trandögatan 3, 
motsvarande cirka 1,1 mnkr. Nämnden har begärt, och fått godkänt, att få finansiera flyttkostnaderna 
via det ackumulerade överskottet från föregående år. 

Helårsprognosen beräknas till ett noll resultat bortsett från flyttkostnaderna. 

Kvalitet  

Arbete med att sammanföra de tre tidigare stadsdelarnas verksamheter till en likställd hälso- och 
sjukvårdsorganisation är avslutat och har resulterat i en organisation av nio hemsjukvårdsteam. Ett 
fortsatt viktigt område för en likställd hälso- och sjukvård är arbetet med hälso- och sjukvårdsprocessen 
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i det sociala klustret. Huvudprocessen är kartlagd och bildar grund för fortsatt processarbete där 
riskområden identifieras och rutiner och riktlinjer ses över. 

Införandet av digitala signeringslistor, MCSS (Medication Care Support System), är genomfört på 
samtliga vård- och omsorgsboenden vilket kommer att leda till en ökad patientsäkerhet samt frigöra 
resurser för legitimerad personal. Under hösten sker implementeringen inom hemtjänsten. Det 
riskförebyggande arbetet med att förebygga och upptäcka risker för undernäring, fall, trycksår och 
munhälsa pågår med bland annat införandet av kvalitetsregistret Senior Alert. Under tidig höst är 
införandet genomfört vid samtliga vård- och omsorgsboenden. Även för kvalitetsregistret BPSD 
utarbetas en plan för införande på vård- och omsorgsboende med start hösten 2019. 

Att minska andelen olämpliga läkemedel för äldre är ett prioriterat område. En kartläggning av 
sjuksköterskornas kunskaper har nyligen genomförts och kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. 
En aktiv dialog pågår i närvårdssamverkan om hur vårdgivare i samverkan kan genomföra insatser som 
leder till förbättringar. 

Vård- och äldreförvaltningen deltar i forskningsprojektet ImpresU, som studerar förskrivning av 
antibiotika vid behandling av urinvägsinfektion hos äldre patienter. Forskningsprojektet innehåller tre 
delstudier varav den första är en intervjustudie där patienter, undersköterskor och sjuksköterskor bidrar 
med sina erfarenheter. Forskningen är en internationell studie och leds av läkare vid FoU centrum 
Södra Älvsborg, VGR. 

Innovationsprojektet Kofferten, E-vågen, mellan VGR (SÄS) och Borås Stad är avslutat. Patienter i 
hemsjukvården har medverkat för att testa ny teknik för målgruppen hjärtsviktpatienter där sensorer 
har installerats som mätt patientens vikt och rapporterats digitalt till vårdgivarna. Detta för att 
möjliggöra att i tidigt skede kunna ordinera insatser och därmed öka livskvaliteten och undvika 
inskrivning på sjukhus. Under våren kommer en slutrapport att redovisa erfarenheterna. 

Medarbetare 

En del lokalomflyttningar har genomförts inom verksamheten till följd av bildandet av 
hemsjukvårdsteam. Förutom flytten från Norrbyskolan till Trandögatan 3, kommer kväll- och 
nattsjuksköterskorna under maj månad att samlokaliseras med hemtjänstens kväll- och nattpatrull på 
Lidaholmsgatan 3. Vidare har LFF beslutat att hälso- och sjukvårdspersonal i Fristadområdet får 
möjlighet till samlokalisering på Stora Vägen 31, Fristad där del av verksamheten redan idag är 
lokaliserad. Säkra lokaler är en viktig faktor för en god och säker hälso- och sjukvård. 

Fortsatt svårighet råder att rekrytera legitimerad personal, framförallt arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter vilka är bristyrken. En rad aktiviteter pågår på kort och långsikt för att förbättra 
situationen. Den av Kommunens förhandlingsdelegations antagna handlingsplan om 26 punkter som 
stärker och utvecklar Borås Stad som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonal är fortsatt 
pågående. Planen innehåller förslag som bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla och utveckla 
legitimerad personal inom områdena Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning (KAL-gruppen). En fortsatt viktig del är att färdigställa en handlingsplan för 
kompetensförsörjning gällande legitimerad personal. 

Vidare pågår en översyn där möjligheten att rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter från EU 
länder undersöks, särskilt intressant är Danmark. 

Sjukstatistiken (kort och lång) ligger i mars månad på 9,2 %. Personalomsättningen för perioden 2018-
04-01 till 2019-03-31 har varit 18,1 % att jämföra med föregående års 23 %. I siffran ingår alla 
professioner inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, även rehabiliteringsassistenter, enhetschefer samt 
övrig administrativ personal. Motsvarande siffra totalt för förvaltningen är 14 %. 
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Förebyggande IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar verksamheten ett överskott för 2019 på 0,7 mnkr. Främst är det IT-vård och 
omsorg som prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr då antalet privata utförare har minskat betydligt. 
Bodagatans dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserat dock ett underskott på 
cirka 0,5 mnkr då platsantalet inte nyttjas fullt ut. 

Kvalitet 

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

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Deras huvuduppdrag är att arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden prövar olika sätt 
för att nå ut till dessa seniorer och bland annat har 2000 flyers med information delats ut. Information 
har skett i diverse sammanhang där folk möts, exempelvis på olika föreningar och organisationers 
möten. Teknikgruppen informerar alla som får nytt larm om att funktionen finns och lämnar ut 
seniorhälsokonsulenternas kontaktuppgifter. Från och med maj månad kommer även en lista dras ur 
Viva (verksamhetssystemet) för att få tillgång till de personer som har trygghetslarm som enda insats. 

Syn-/hörselkonsulenten har under första tertialen 2019 gjort 80 hembesök hos personer med syn 
och/eller hörselnedsättning. 61 personer väntar i "kö" på besök. Av dessa är ungefär hälften återbesök 
och hälften nybesök. Detta är ett problem som verksamheten måste hantera och göra upp en 
åtgärdsplan för. 

Projektledarna och verksamhetsutvecklarna för välfärdsteknik arbetare vidare med förstudier, 
upphandling och införandet av olika digitala system för att frigöra värdeskapande tid för personalen. 
Pågående projekt är upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik, införande av digitala 
signeringslistor, Viva omsorgsapplikation, mobil dokumentation/Viva webb, samt inköp online. 

Medarbetare 

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

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

Sjukfrånvaron för första tertialen 2019 ligger på 5,85 % totalt för hela enheten. 

 

Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för perioden visar -1,2 mnkr på grund av att intäkter från intäkter som släpar, totalt ca 1,4 
mnkr. Den 1 maj börjar det nya livsmedelsavtalet att gälla och då med samordnad varudistribution. 
Prisbilden är tyvärr högre än beräknat,  ca 8%, vilket innebär en högre kostnad än budgeterat för VÄF 
på ca 650 tkr under innevarande år. Verksamheten följer utvecklingen noga och tittar på olika åtgärder 
för att möta de ökade kostnaderna och återkommer i nästkommande rapport med en lägesbild. 
Prognosen för helåret är ett nollresultat. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är för kostverksamheten 45% och totalt i VÄF ca 35%. 
Avdelningarna inom Vobo/korttid handlar en del varor från Ica City som också är avtalsleverantör. 
Leverantören (ICA) kan i nuläget inte rapportera in statistik vad gäller ekologiska inköp till 
kostverksamhetens uppföljningssystem, vilket påverkar resultatet för ekologiska inköp. Verksamheten 
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arbetar med att hitta en lösning för detta. 

Kostverksamheten fortsätter tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende med 
utvecklingsarbetet kopplat till måltiderna. Planeringen har startat för att växla över kyld mat från 
Sodexo till andra alternativ samt öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. Köket på 
restaurang Sjöboklint har startat upp med tillagning för att öka kvaliteten för gästerna. Tidigare lagades 
maten på Duvan och transporterades till Sjöbo. 

Resursgruppen arbetar med att succesivt utöka servicen till personalen inom hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende vad gäller tvätt av kläder. Nämnden har gett LFF i uppdrag att hitta en lämplig lokal 
för ett central tvätteri. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt för perioden är 8,6% vilket är ett något bättre resultat jämfört med samma period 
2018. Långtidssjukskrivning står för ungefär hälften av sjukfrånvaron. 

En ny enhetschef för kosten började i mars och är nu i full gång i arbetet. 

 

Buffert 

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

4,4 mnkr beräknas behöva täcka prognostiserat underskott inom hemtjänsten. I övrigt beräknas 
bufferten att användas inom nämndens verksamheter. I dagsläget är dock inget användningsområde 
utpekat, utan nämnden får fatta beslut om detta vid ett senare möte om det blir aktuellt. 

4 Jämställdhetsperspektivet 

Vård- och äldrenämndens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens 
invånare oavsett kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Vård- och äldrenämnden tar därmed  
inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls hela tiden 
aktuell ute i verksamheten, bland annat genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete. 

Ett utvecklingsområde är att i uppföljningar av nämndens verksamheter använda könsuppdelad statistik 
för att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden har påbörjat att närmare följa 
könsuppdelad statisk på olika områden såsom könsfördelning av antalet brukare, biståndsbedömda och 
utförda insatser mm. Till exempel är det fler kvinnor än män (även procentuellt sätt) som erhåller 
hemtjänst och placeras på vård- och omsorgsboende, vilket till viss del kan förklaras med att kvinnor 
lever längre än män. När en kvinna eller man erhåller hemtjänst får de dock lika många timmar i snitt 
per person. Denna nämnda statistik kan sedan ligga till grund för dialog när medarbetarna ges utrymme 
att diskutera ärenden och olika case gemensamt på ett strukturerat sätt. 

Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad 
statistik. I brukarundersökningarna är kvinnor och män sammantaget lika nöjda med sitt vård- och 
omsorgsboende resp. sin hemtjänst. Men vid analys av enskilda frågor finns vissa skillnader. 
Exempelvis är män mindre nöjda med de aktiviteter som erbjuds på vård- och omsorgsboendet. I 
nämndens förbättringsarbete ingår därför att undersöka hur aktivitetsutbudet ser ut och vilka aktiviteter 
män önskar. Inom hemtjänsten finns skillnader i om man upplever att man kan påverka vid vilka tider 
personalen kommer. Kvinnorna är mer missnöjda med detta än männen. 

Vård- och äldrenämnden ser flera utvecklingsområden att arbeta vidare med, exempelvis kommer vård- 
och omsorgsboendena att arbeta med att kunna ge alla boende en meningsfull dag oavsett 
hälsotillstånd. I arbetet tydliggörs jämställdhetsperspektivet och att det är den boendes uppfattning om 
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vad som är meningsfullt som ska forma innehållet, och att det ska anpassas efter den boendes förmåga. 

Vidare kommer nämnden också att arbeta med hur våld i nära relationer kan förebyggas och upptäckas 
samt arbeta fram hållbara rutiner kring hur förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar och 
myndigheter så att den som utsätts för våld för adekvat stöd. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Äldreomsorg 

5.1.1 Insatser i ordinärt boende 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

2 230 2 156 3 120 2 134 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

41 368 42 385 519 000 40 928 

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

11 194 10 868 138 000 8 141 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

52 562 53 253 657 000 49 069 

Brukartid, % 57 56 65 57 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

597 602 567 600 

5.1.2 Vård- och omsorgsboende 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

802 844 841 831 

Antal platser i 
egen regi 

719 719 713 713 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 874 874 868 868 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

91,7 96,6 96,3 95,8 

5.1.3 Korttidsvård 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal belagda 
korttidsplatser 

64 63 65 66 

Antal korttidsplatser 66 66 67 67 

Andel belagda 
korttidsplatser av 
totalt antal 
korttidsplatser, % 

97 96 97 98 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

10 12 15 13 

Antal 
växelvårdsplatser 

16 16 15 15 

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

63 75 100 86,7 

5.1.4 Hälso- och sjukvård 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 395 2 399 2 500 2 360 
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5.1.5 Förebyggande 

5.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Totalt antal 
belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

 1 298 13 000 1 138 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Trygghetslarm mm 16 700 6 000 0 6 000 16 700 2 

Summa 16 700 6 000 0 6 000 16 700  

 

Förklaring projektstatus 

2: Pågår 

Analys 

Vård- och äldrenämnden fattade den 29 april ett tilldelningsbeslut gällande upphandling av 
Trygghetshubb och välfärdsteknik. 

Upphandlingen fokuserar på att beskriva funktionerna för att möta verksamhetens och brukarnas 
individuella behov istället för en detaljerad kravlista. Upphandlingen omfattar ett flertal områden så 
som trygghetshubb för ordinärt boende och särskilt boende, mobilt trygghetslarm utanför boende, IT-
system och tjugotvå tillval. 

Fram till och med april har inga investeringskostnader bokförts på projektet, men det kommer att 
krävas en hel del ny utrustning mm vid uppstart, framför allt inom vård- och omsorgsboende. 
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Revisionsrapport Styrning och uppföljning av privata 

utförare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta redovisningen av vidtagna åtgärder 

med anledning av Stadsrevisionens granskning Styrning och uppföljning av 

privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg samt översända 

densamma till Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 

med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 

nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 

utförare. 

Stadsrevisionen har bedömt att Vård- och äldrenämnden i huvudsak har en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av den privata utföraren av de två vård- 

och omsorgsboenden som drivs på entreprenad. Stadsrevisionen skriver dock i 

sin granskningsrapport att nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 

genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna rapporteras till 

nämnden samt att rapporten bör diarieföras för att möjliggöra allmänhetens 

insyn. 

Vård- och äldrenämnden kommer från och med 2019 diarieföra alla protokoll 

från förvaltningens avtalsuppföljning med Attendo. Protokollen kommer också 

att anmälas till nämnden. Även dokumentation från uppföljningen av 

mervärdesområden samt eventuella handlingsplaner från Attendo kommer att 

diarieföras och anmälas till nämnden. Sedan tidigare diarieförs och anmäls 

verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för respektive boende. 

Kommunfullmäktige har 2017 fastställt riktlinjer för uppföljning av utförare av 

kommunal verksamhet. Enligt riktlinjerna ska nämnderna årligen redovisa till 

Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och 

resultaten av dessa. Vård- och äldrenämnden kommer i juni varje år att till 

Kommunstyrelsen redovisa vilken uppföljning som gjorts föregående år samt 

vad denna uppföljning har visat. Redovisningen kommer sammanfatta 

genomförd kontroll och uppföljning.                
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Styrning och uppföljning av privata utförare 

1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen 
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet 
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har 
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten. 
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor. 
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller 
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?

• Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder? 
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata 
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola, 
skola och gymnasieskola. 

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna 
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier 
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden 
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
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2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och riktlinjer 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i 
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar 
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast 
om det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera 
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas till annan.4

När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman 
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter 
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar 
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa 
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen 
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas 
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen

2 10 kap. 7-9§§ Kommunallagen 

3 6 kap. 6 § Kommunallagen

4 2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99. 

6 13 kap 1 § Socialtjänstlag

7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem 
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter 
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.8

Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9 

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare. 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller annan 
som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med 
privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte 
heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är 
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, 
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
• eller för respektive nämnd och styrelse och
• så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultaten av dessa.10 

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver 
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/ 

 valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige  

17 maj 2018
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verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda 
klagomål.11

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller 
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande 
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt 
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12

Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera 
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 
via LOV och LOU 
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat 
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på 
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning 
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation. 

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås 
Stad

Kommunstyrelsen 
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar 
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet. 
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.  

Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns 
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner 
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon 
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul 
i avtalet. 

Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen 
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:

1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner 
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata 
utförarna en gång/år. 

2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter 
och annan information inom området. 

Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vård- 
och äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap 
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och 
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade. 

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS 

12 Ibid.

13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare 
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd 
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning 
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av 
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata 
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet 
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats 
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen. 

Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd 
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar 
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet 
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata 
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte 
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer 
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar 
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS 
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området. 

Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst 
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en 
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både 
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras 
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende 
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start 
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden 
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämnden 
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi 
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva 
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen 
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och 
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.

I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något service- 
eller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan 
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet 
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner 
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet 
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.  

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av 
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:

14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
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1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation, 
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande 
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade 
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som 
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon 
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen 
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan 
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en 
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter 
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, 
grupp och servicebostäder samt personlig assistans. 

Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal 
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet 
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om 
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar 
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och 
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.

16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal

18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska

http://www.egenvardering.skl.se/
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3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året. 
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade 
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder 
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL 
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19

Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt 
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i 
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken 
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa 
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av 
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv 
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.

Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna 
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både 
interna och externa verksamheter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika 
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.  

Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer 
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden 
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för 
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning 
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad 
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning, 
HSV och lokaler m.m.  Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen 
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för 
nämnden en gång/år. 

Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 % 
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade 
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade 
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio 
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet. 

19  http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

http://www.egenvardering.skl.se/
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem 
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum 
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i 
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar 
eller motsvarande på regelbunden basis.

Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen 
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är 
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande 
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika 
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för 
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med 
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det 
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig 
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018, 
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men 
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer 
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi. 
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns 
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att 
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar 
bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

20  Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn 
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort 
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte 
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa 
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21 

Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar. 
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas. 
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som 
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de 
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som 
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra 
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som 
kan användas av de kommuner som omfattas.

Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även 
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn 
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till 
andra boendeformer.  

I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen 
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning 
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat 
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning 
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning 
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den 
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade 
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.

HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av 
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper. 
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen 
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer 
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, 
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning 
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom 
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar 
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i 

21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och- 

 pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer 
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas 
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO 
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra 
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till 
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk 
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande 
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO 
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om 
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.   

Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer 
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till 
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern 
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan 
sammanställa och sammanfatta till nämnden.       

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom 
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial 
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen 
har tillsyn över vuxenutbildningen. 

I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, 
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden 
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. 
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för 
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt. 

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.

2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.

En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren 
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn 
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden. 

Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga 
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen 
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal. 
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever 
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen 
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren 
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av 
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avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden. 

I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och 
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever 
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan 
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker 
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning 
skickas till nämnden.

Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska 
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på 
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt 
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar 
avtalen i fortsättningen. 

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt 
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med 
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och 
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23 

För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan 
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller 
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva 
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn. 
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25 

Tillsyn 
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag 
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och  

vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

23 8 kap. 12 § Skollagen

24 2 kap. 5-7 § Skollagen

25 2 kap. 5 § Skollagen

26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt 
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 
som behövs för tillsynen.28 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens 
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29

Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;

1. utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt

3. ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande 
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen 
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande 
författning.

1. Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa

2. Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.

3. Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.

4. Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.

5. Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.

6. Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen

28 26 kap. 7 § Skollagen

29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29 

30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31  

Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess 
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till 
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33  

Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna 
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
i Borås Stad
Förskolenämnden 
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs 
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata 
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår 
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om 
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I 
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. 

Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som 
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som 
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av 
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk 
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information. 
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden. 

Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på 
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen 
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en 
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk 
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att 
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten 
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor 
Tillstånd 
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35

Tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar 
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som 
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36

31 26 Kap. 9 § Skollagen

32 26 Kap. 10 § Skollagen

33 26 Kap. 27 § Skollagen

34 26 Kap 3 § Skollagen

35 2 kap. 7 § Skollagen

36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med 
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad 
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon 
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38 

Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen 
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och 
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna 
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden 
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter 
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört 
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram 
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.  

Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra 
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur 
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna 
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019. 

Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående 
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På 
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan 
omkring skolvalet m.m.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra 
fristående gymnasieskolor. 

Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20 
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. 
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte, 
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa 
vid kvalitetssamtalet. 

Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:

1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som

37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen

38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746

39 29 kap. 19 § skollagen.

40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng, 
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m. 

2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.

3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter 
diskuteras.

Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn 
redovisas inte till nämnden. 
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får 
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen 
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och 
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder 
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar 
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer. 
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med 
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i 
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. 
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter 
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet 
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende 
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala 
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. 
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen 
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i 
enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll 
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via 
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra 
allmänhetens insyn. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av 
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och 
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för 
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB 
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den 
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs 
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd 
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden 
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. 
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på 
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan 
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen 
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola. 
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller 
fritidshem.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella 
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande 
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och 
vägledning ges inom ramen för tillsynen. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla 
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd 
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna 
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående 
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit 
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras. 
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. 
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, 
kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning 
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. 
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och 
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel användas av flertalet granskade nämnder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare 
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Skollag (2010:800)

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad

Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal

Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018 

Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet 

Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS

Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets 
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan 

Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk

Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga

Sex avtal om familjehemsvård för vuxna

Nio avtal om öppenvård för barn och unga
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Två avtal om öppenvård för vuxna

12 avtal om HVB för vuxna

Avtalet – Svenska för invandrare (SFI) 

Avtalet – Gymnasialdistansundervisning 

Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar 

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-01-10

Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11

Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14 

Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15

Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15

Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16

Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn

Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. 

Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor

Om BBiC: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11

Om kravsorteraren: 
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.egenvardering.skl.se/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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Handläggare 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00112 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt 

SoL Kvartal 1 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna statistikrapport avseende ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen till och med den 

31 mars 2019.  

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Rapportering ska ske 

en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt 

och sedan verkställs, ska nämnden anmäla det till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Rapporteringen till IVO görs av förvaltningens utsedda 

rapportör. 

Vård- och äldrenämnden ska också till Kommunfullmäktige och 

Stadsrevisionen lämna statistikrapporter över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen 

för beslut. I rapporten ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut 

gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Uppgifterna i rapporterna ska vara avidentifierade.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 1 2019                               

Samverkan 

Samverkas på FSG 2019-05-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

2. Stadsrevisionen 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
 

  

Datum 2019-04-09  

 
 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 704       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 649 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 426 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 424 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 341 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 225 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 176 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 155 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 90 M 

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 122 K 
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Analys 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har tio beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Vilket är ett mer än föregående period. Nio beslut gäller insatsen vård- och omsorgsboende, ett 
gäller insatsen dagverksamhet. Orsaken till varför besluten inte verkställts ligger inte i att det 
saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i andra orsaker som anges nedan. 

 
Av de nio beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det två personer 
som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, 
men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Dessa två 
personer är nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut.  
 
Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället fungerar 
bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen trots att de inte har 
för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett trygghetsboende. 
 
Under perioden har den person som hade ett förenklat beslut om vård- och omsorgsboende 
försämrats så pass mycket i sitt hälsotillstånd att en flytt till boende blivit aktuellt.  
 
En person är beviljad dagverksamhet, anhörig vill dock avvakta med att påbörja insatsen. 
Ansvarig handläggare kommer att få i uppgift att ta kontakt med den anhörige för att motivera 
till att verkställa beslutet alternativt avskriva det.  
 

 
Christina Lindén 
Enhetschef 
VÄF Myndighet 
Borås Stad 
 
 

 
 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00058 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Anhörigstöd för barn under 18 år 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Anhörigstöd till barn 

under 18 år”.         

Sammanfattning  

I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 

föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 

uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 

En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 

stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 

anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 

Idag kan vissa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 

motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 

samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 

boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 

anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 

barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 

behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 

t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 

genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 

utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 

anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 

inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 

medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.                
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Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 

föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 

Som anhörig räknas familjemedlem, släkting eller god vän till en person som är 

äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller har 

en beroendeproblematik. Anhörig i behov av stöd kan höra av sig till 

anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 

stödet är inte biståndsbedömt.  

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 

uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 

En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 

stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 

anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 

Barn som lever med närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har 

förlorat en närstående med mera har ett stort behov av stöd och hjälp. Idag kan 

vissa av dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 

motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 

samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 

boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 

anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 

barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 

behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 

t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 

genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 

utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 

anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 

skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 

inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 

medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Anhörigstöd för barn under 18 år. 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
 
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, 
grupper, enskilda samtal och mycket annat. Som anhörig räknas du som är familjemedlem, 
släkting eller god vän till en person som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller har en beroendeproblematik. Som anhörig i behov av stöd kan du 
höra av dig till anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  
 
Det finns idag två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och 
ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt och dessa konsulenter 
bedriver en uppskattad och välbehövlig verksamhet. 
 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är alla de barn under 18 år som bär en stor 
anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet anhörigstöd i 
kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. Barn som lever med 
närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har förlorat en närstående med mera 
har ett stort behov av stöd och hjälp för att bearbeta tankar och känslor. Idag kan vissa av 
dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det vi eftersöker är ett bredare 
och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på samma sätt som det stöd som 
anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna boråsare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta 
barn under 18 år 

 
Borås 2018-12-17  
 
Ida Legnemark (V) 
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Svar på initiativärende: Bygg en demensby i Borås 

Stad 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka initiativärendet ”Bygg en 

demensby i Borås Stad”.    

Sammanfattning 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-04-29 presenterade 

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

en demensby i Borås Stad. I initiativärendet föreslås också att Vård- och 

äldreförvaltningen bjuder in Sociala omsorgsförvaltningen att delta i projektet, 

samt att återkoppling med resultatet till respektive nämnd, sker innan 2019 års 

utgång.  

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige, 

att under året planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av 

Borås. Lokalförsörjningsnämnden har idag ett pågående arbete att hitta lämplig 

tomt för detta ändamål och processen är för långt fortskriden för att ändra 

inriktning. En demensby kräver också större yta, än vad som ryms inom 

centralorten. Att bygga en demensby behöver därför ske i en ny process och 

med en annan inriktning. Vård- och äldrenämnden kommer därför bevaka 

frågan vid detaljplaneförfaranden i Borås Stad.   

Vård- och äldrenämnden har ett pågående arbete med att ta fram en 

demensplan i syfte att arbeta metodiskt, sammanhållet och strategiskt med 

demensområdet inom de närmsta tio åren. Där kommer frågan om en 

demensby omhändertas.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att bygga en demensby och kommer att 

bjuda in Sociala omsorgsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen för att 

diskutera byggnation av demensby, eftersom frågan berör många delar av Borås 

Stad. Då processen är komplex och berör flera förvaltningar i Borås Stad, 

kommer resultatet att redovisas under 2020.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed initiativärendet ”Bygg en demensby 

i Borås Stad”.               
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Ärendet i sin helhet 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2019-04-29 presenterade 

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

en demensby i Borås Stad. Fokus vid byggandet av en demensby är att bekräfta 

det som fortfarande är friskt hos de boende, så att känslan av förlust, 

utanförskap och försämrad livskvalitet minskar. 

I initiativärendet föreslås att Vård- och äldreförvaltningen får i uppdrag att 

utreda möjligheterna att bygga en demensby i Borås Stad, att Sociala 

omsorgsförvaltningen bjuds in att delta i projektet och att återkoppling med 

resultatet till respektive nämnd, sker innan 2019 års utgång.  

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige, 

att under året planera för ett nytt boende för äldre i de centrala delarna av 

Borås. Vård- och äldrenämnden beslutade därför 2017-05-17, att tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden med begäran om utredning inför förstudie om att 

hitta en lämplig placering i centralorten i Borås Stad, för ett nytt vård- och 

omsorgsboende med 70 - 85 lägenheter. Lokalförsörjningsnämnden har idag ett 

pågående arbete att hitta lämplig tomt för detta ändamål. Processen är därmed 

för långt fortskriden för att ändra inriktning. En demensby kräver också större 

yta, än vad som ryms inom centralorten. Att bygga en demensby behöver 

därför ske i en ny process och med en annan inriktning. Vård- och 

äldrenämnden kommer därför bevaka frågan vid detaljplaneförfaranden i Borås 

Stad.   

Vård- och äldrenämnden har ett pågående arbete med att ta fram en 

demensplan i syfte att arbeta metodiskt, sammanhållet och strategiskt med 

demensområdet inom de närmsta tio åren. Där kommer frågan om en 

demensby omhändertas, då en sådan by är ett sätt att möta de utmaningar som 

samhället står inför med en befolkning som blir allt äldre och därmed ökar risk 

att insjukna i demenssjukdom.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att bygga en demensby och kommer att 

bjuda in Sociala omsorgsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen för att 

diskutera byggnation av demensby, eftersom frågan berör många delar av Borås 

Stad. Då processen är komplex och berör flera förvaltningar i Borås Stad, 

kommer resultatet att redovisas under 2020.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed initiativärendet ”Bygg en demensby 

i Borås Stad”. 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Bygg en demensby i Borås Stad. 

2. -                                
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

2. - 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



2019-04-29 
Initiativärende 

 

Bygg en demensby i Borås Stad. 
Att drabbas av demens innebär att förlora minnet och med det även 
kontrollen över sitt liv. Det upplevs som enormt stressande och innebär 
många gånger att personen känner stor oro och går in i depression.  
 
Att bygga en demensby, ett omgärdat område där boende med 
minnesproblem tryggt kan röra sig fritt och ha tillgång till en meningsfull 
vardag har tidigare gjorts i såväl Danmark som Holland och med ett gott 
resultat. Även en kommun i Skåne är nu på gång. 
 
Hur man väljer att utforma demensbyn skiljer sig åt och självklart ska de 
boende få vara med och påverka vad som skall fylla boendet.  
Men fokus bör vara på att bekräfta det som fortfarande är friskt hos de 
boende, så att känslan av förlust, utanförskap och försämrad livskvalitet 
minskar. 
 
Det finns ytterligare en kategori i Borås stad som skulle ha stor glädje av 
att bo i en demensby, de som idag finns på våra gruppboenden. Där har 
medellivslängden ökat markant och därmed även antalet dementa och 
det gör att personerna behöver en annan typ av stöttning än tidigare. 
 
Till en demensby knyts personal med god kunskap om demens, det 
gäller såväl undersköterskor, sjuksköterskor som läkare och rehab-
personal. 
 
Det finns KF-beslut på att bygga ett nytt vård- och äldreboende i Borås 
Stad inom fem år, låt det bli en demensby. 
 
Förslag: 
 

 Att vård- och äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att bygga en demensby i Borås Stad. 

 Att sociala omsorgsförvaltningen bjuds in att delta i projektet. 

 Att återkoppla med resultatet till respektive nämnd, innan 2019 
års utgång. 

 
 

Anna-Clara Stenström (M)  VÄN 
Hans Gustavsson (KD) förste vice ordf.  VÄN 
Lotta Löfgren-Hjälm (M)   VÄN 
Pernilla Gustavsson (M)   VÄN 
Ingela Hallgren (KD)   VÄN 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 355231 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00102 1.1.3.1 
 

  

 

Arvode för deltagande på medborgardialog 14 maj 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på medborgardialog den 14 maj 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden arrangerar den 14 maj, klockan 15.00–17.00, en 

medborgardialog med tema ”Säker och trygg som senior i Borås”. 

Medborgardialogen inleds med en föreläsning om säkerhet och trygghet för 

seniorer följt av dialog mellan deltagare och politiker utifrån följande 

frågeställningar: 

- Vad skapar osäkerhet och otrygghet för dig? 

- Vad kan vi som kommun bidra med för att öka din känsla av säkerhet 

och trygghet?      

Medborgardialogen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om 

ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022”, under förutsättning att 

Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och förlorad 

arbetsinkomst ska utbetalas.   

Från Vård- och äldrenämnden deltar Johan Wikander, Hans Gustafsson, Rose-

Marie Liljenby Andersson, Ingela Andersson, Ann-Charlotte Blomqvist, 

Lennart Håkansson, Lotta Löfgren Hjelm, Mohamed Ben Maaouia, Bo 

Unosson, Tauno Haikara och Anna-Clara Stenström.               

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till Medborgardialog                            

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Servicekontoret för kännedom. 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Säker och trygg som senior 
i Borås
Medborgardialogen inleds med en föreläsning av kommunpolis 
Karin Mård Stavåsen om aktuellt läge och vad alla kan tänka på när 
det gäller säkerhet och trygghet för seniorer. 

Politiker i Vård- och äldrenämnden vill veta vad du tycker om 
säkerhet och trygghet för seniorer i Borås. Vilka idéer och tankar 
har du?

• Vad skapar osäkerhet och otrygghet 
   för dig?
• Vad kan vi som kommun bidra med för 
   att öka din känsla av säkerhet och 
   trygghet?

Du behöver inte anmäla dig i förväg. 

Vi bjuder på fika! 

Har du frågor, kontakta 
Annica Olausson, tfn 033-35 82 86. 

Välkommen!

När: 14 maj klockan 15.00-17.00
Var: Restaurang Duvan, Engelbrektsgatan 2, Borås

Medborgardialog
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Arvode för deltagande på utbildningsdag om 

minoritetslagstiftningen 16 maj 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 

förlorad arbetsinkomst för utbildningsdag.       

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen anordnade den 16 maj, klockan 8.30–16.30, en 

utbildningsdag om minoritetslagstiftningen. Syftet med utbildningsdagen var att 

undersöka vad den skärpta minoritetslagstiftningen innebär för Borås Stad från 

de nationella minoriteternas perspektiv. 

Utbildningsdagen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättning 

till kommunens förtroendevalda 2019-2022”, under förutsättning att Vård- och 

äldrenämnden fattar beslut om att arvode och förlorad arbetsinkomst ska 

utbetalas.  

Från Vård- och äldrenämnden deltog Marie Sandberg.          

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till utbildningsdag om minoritetslagstiftningen                            

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-05-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Servicekontoret för kännedom 

 

 

 

Johan Wikander   

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Lär dig mer om minoritetslagstiftningen 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar.  

Den 1 januari i år skärptes minoritetslagstiftningen. Vad innebär det för Borås Stad? 

Tillsammans med representanter från respektive nationell minoritet arrangeras en 

utbildningsdag om våra nationella minoriteter den 16 maj. 

Pekka Heino är moderator för dagen och kommer att ge sin bild av att tillhöra en 

minoritetsgrupp, dessutom får vi besök av sametinget som kommer att prata om den skärpta 

minoritetslagstiftningen.  

Sakkunniga inom språkrevitalisering för förskola, skola och äldreomsorg varvas med goda 

exempel från olika verksamheter. Dagen avslutas med en paneldebatt. 

Vi vänder oss till 

Politiker, chefer, medarbetare och samarbetspartners. 

Datum: 2019-05-16 

Tid: 08.30-16.30 

Plats: Borås Stadsteater, Stora Scenen 

Kostnad 

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. 

Anmäl dig här 
 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/internanatverk/integrationochnationellaminoritet
er/lardigmeromminoritetslagstiftningen.4.3b29b67316969b79ae3468a1.html 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Arbetslivsförvaltningen 
Österlånggatan 72, 501 80 Borås 
033-35 84 69 
0768-88 84 69 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/internanatverk/integrationochnationellaminoriteter/lardigmeromminoritetslagstiftningen.4.3b29b67316969b79ae3468a1.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/internanatverk/integrationochnationellaminoriteter/lardigmeromminoritetslagstiftningen.4.3b29b67316969b79ae3468a1.html
https://www.boras.se/pub
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Anmälningsärenden 2019-05-20 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. VO-college avtal 

 

 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2019-05-20 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

1. Tilldelningsbeslut upphandling serviceinsatser 

 

2. Förhyrning av lokal Fristad Hed 1:57, Stora Vägen 31 

Dnr 2019-00122 

 

3. Ombyggnation av Fjällgatan 39, Tullen 
Dnr 2019-00087 
 

4. Öppen mötesplats i Viskafors, dnr  

Dnr 2019-00088 
 

5. Tillägg till ramavtal Kvibergsgatan 17 

 

6. Tillägg till ramavtal Kapplandsgatan 8 

 

7. Delegationsbeslut myndighet 

 

8. Delegationsbeslut myndighet under 65 år 

 

9. Delegationsbeslut bostadsanpassning 

 

10. Delegationsbeslut HR 

 

11. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00021 

 

12. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00051 
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13. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00019 

 

14. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00020 

 

15. Lex Sarah utredning  

Dnr 2019-00041 

 

16. Lex Sarah utredning  

Dnr 2019-00040 

          

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Förhyrning av lokal Fristad Hed 1:57, Stora Vägen 31 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner det av Lokalförsörjningsnämnden lämnade 

avtalsförslaget för förhyrning av lokal i Fristad Hed 1:57, Stora Vägen 31.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har i Lokalresursplanen lyft behovet av lokaler i 

Fristad för att hemsjukvårdspersonalen förbättra arbetsmiljön och samtidigt 

kunna samlokalisera personalen som är utspridd på flera platser. Lokalerna i 

fastigheten på Fristad Hed 1:57, Stora Vägen 31 motsvarar de krav som 

verksamheten har ställt.               

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annica Olausson 
Handläggare 
033 358286 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00087 1.1.3.1 
 

  

 

Ombyggnation av Fjällgatan 38, Tullen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ge ett projekteringsuppdrag till 

Lokalförsörjningsnämnden att utreda kostnader och möjliga anpassningar till en 

välfungerande öppen mötesplats för seniorer på Fjällgatan 39.  

Ärendet i sin helhet 

På Fjällgatan 39 finns en tom lokal på cirka 150 kvm, som tidigare använts som 

hemtjänstlokal av Vård- och äldrenämnden. Nuvarande kostnad före 

anpassningar ligger på 164 tkr/år. 

Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet fick 2017, i samband med 

omorganisationen till facknämnder, i uppdrag att samla alls öppna mötesplatser 

för seniorer under samma Enhetschef.  

Det finns i dagsläget 11 öppna mötesplatser för seniorer i Borås som drivs av 

Vård och äldrenämnden och 5 ytterligare som drivs av föreningar eller via 

överenskommelser (IOP). 

Mötesplats Byttorp, som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboendet 

Kvibergsgatan 17 (Byttorpsklint) och delar delvis lokaler med dem, har svårt att 

locka till sig besökare och det kommer att bli ännu svårare då 

restaurangverksamheten stänger på grund av för få besökare. 

När hemtjänsten lämnar sina lokaler på Tullen skulle det vara ett ypperligt 

tillfälle att flytta mötesplats Byttorp till Tullen. Där bor fler seniorer i 

omgivningen och är mycket lättillgängligt med busshållplats precis utanför.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Öppen mötesplats i Viskafors 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ge ett uppdrag till Lokalförsörjningen att 

delta i den fortsatta projekteringen av den öppna mötesplatsen på 

Trygghetsboendet i Viskafors.  

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet fick 2017, i samband med 

omorganisationen till facknämnder, i uppdrag att samla alla öppna mötesplatser 

för seniorer under samma enhetschef.  

Det finns i dagsläget 11 öppna mötesplatser för seniorer i Borås som drivs av 

Vård- och äldrenämnden och 5 ytterligare som drivs av föreningar eller via 

överenskommelser (IOP). 

Mötesplats Viskafors ligger i anslutning till vård- och omsorgsboendet på 

Fagerhultsvägen 1 (Fagersro) och delar lokaler med dem. De har svårt att locka 

till sig besökare utifrån dels på grund av läget och dels på grund av att många, 

främst de yngre seniorerna, inte känner sig bekväma med att åka till 

äldreboendet för aktiviteter och social gemenskap. 

Viskaforshem har planerat ett Trygghetsboende mitt i centrala Viskafors med 

30 lägenheter. 

Eftersom det är ett Trygghetsboende har Borås Stad enligt regelverket 

skyldighet att bekosta en gemensamhetslokal motsvarande 2 kvm/lägenhet, i 

detta fall 60 kvm och en aktivitetssamordnare på 75 % av en heltid. 

Vård- och äldrenämnden anser att det är ett utmärkt tillfälle att i samband med 

denna byggnation utöka det gemensamma utrymmet för att även tillgodose 

behovet av en öppen mötesplats för övriga seniorer i Viskaforsområdet med 

omnejd. Ytan skulle i så fall bli 196,1 kvm enligt ritning.  

Den öppna mötesplatsen på Fagerhultsvägen skulle då kunna flytta sin 

verksamhet till de nya lokalerna i centrala Viskafors för att ge fler 

Viskaforsseniorer möjlighet till att besöka den öppna mötesplatsen. 

Nybyggnationen beräknas vara klar till hösten 2020.               
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Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 










