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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00074 1.2.3.2 
 

  

 

Månadsuppföljning februari 2018 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att:  
- Godkänna månadsuppföljning för februari 2018. 

        

Ärendet i sin helhet 

För perioden januari-februari redovisas ett resultat på 6,2 mnkr jämfört med 
budgeten för perioden, och för helåret prognostiseras ett nollresultat. 

I budget 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om att den verksamhet som 
kallas hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, för personer under 65 år (exklusive 
socialpsykiatri) samt verksamhet som riktar sig till yngre dementa skulle flyttas 
över till Vård- och äldrenämnden vid årsskiftet 2017/2018. Beslutet kom dock 
att tolkas olika av de berörda förvaltningarna, Vård- och äldreförvaltningen och 
Sociala omsorgsförvaltningen. Med anledning av detta pågår det ett 
utredningsarbete hos de båda förvaltningarna tillsammans med 
stadsledningskansliet för att klargöra de nya gränsdragningarna. I avvaktan på 
detta klargörande arbete är det svårt att göra en helt säker budgetuppföljning 
efter två månader 2018.         

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning februari 2018.                   

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 



Månadsuppföljning februari 2018 

Vård- och äldrenämnden 
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/

utfall 

Prognos    
avvikelse för 

helåret 

Centrala 
stödfunktioner 

107 092 17 672 14 515 3 157 0 

Politisk verksamhet 2 691 444 325 119 0 

Myndighet 836 993 102 778 99 646 3 132 0 

Verkställighet 
ordinärt boende 

66 081 31 408 31 785 -377 0 

Verkställighet vård- 
och 
omsorgsboende 

8 472 -234 2 082 -2 316 0 

Hälso- och sjukvård 215 886 30 379 28 515 1 864 0 

Förebyggande/IT 37 399 6 502 6 545 -43 0 

Kost och 
vaktmästeri 

6 000 603 2 066 -1 463 0 

Buffert 22 536 2 156 0 2 156 0 

Nettokostnad totalt 1 303 150 191 708 185 479 6 229 0 

Kommunbidrag 1 303 150     

Resultat efter 
kommunbidrag 

0    0 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat 
resultat 

     

Resultat jämfört 
med tillgängliga 
medel 

0    0 

Ackumulerat 
resultat 

37 776     

Justering av kommunbidrag med 9,6 mnkr, enligt beslut i KS 2018-02-19 för övertagande av verksamhet från SON, redovisas under 

buffert tills slutlig fördelning mellan verksamheter är fastställd. 

2 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara sin budget med ett nollresultat. 

Kvalitet/medarbetare 

Förbättringsarbeten i hela organisationen drivs bland annat av verksamhetsutvecklarna 

inom funktionen. Funktionen fortsätter också den utbildningssatsning inom demensvård 

som påbörjades under 2017. 
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3 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet/medarbetare 

Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen och fackliga representanter från 

FSG haft utvecklingsdagar Hjortviken i Hindås. 

4 Myndighet 

Ekonomi 

I budget 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om att den verksamhet som kallas 

hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, för personer under 65 år (exklusive socialpsykiatri) 

samt verksamhet som riktar sig till yngre dementa skulle flyttas över till Vård- och 

äldrenämnden vid årsskiftet 2017/2018. Beslutet kom dock att tolkas olika av de 

berörda förvaltningarna, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 

omsorgsförvaltningen. Med anledning av detta pågår det ett utredningsarbete hos de 

båda förvaltningarna tillsammans med stadsledningskansliet för att klargöra de nya 

gränsdragningarna. I avvaktan på detta klargörande arbete är det svårt att göra en säker 

budgetuppföljning efter två månader 2018. 

Myndighetens prognostiserar ett nollresultat på helår. För perioden är dock utfallet 

3,2 mkr. Att prognosen sätts till noll beror på att budgeten fortfarande är osäker enligt 

ovan. Plusresultatet som uppvisas hittills kommer sig av färre belagda vobo-platser än 

budgeterat och att administrationen uppvisar plusresultat då Vård- och 

äldreförvaltningen har budget för biståndshandläggare från Sociala 

omsorgsförvaltningen som ännu inte kommit över, vare sig fysiskt eller i systemen. 

Verksamheten har dock inne socionomkonsulter för att täcka upp för tillfälliga 

vakanser, vilket är dyrare än tillsvidareanställningar. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar på totalen (inklusive över och under 65 år) ett 

plusresultat om drygt 0,3 mnkr för perioden, och nuvarande överskott förväntas kvarstå 

som prognos på helår. Till egenregin beställer myndighet fler timmar än vad som utförs, 

till LOV-företagen utförs så gott som all den beställda tiden. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa redovisar för perioden ett överskott om 

0,4 mnkr sammantaget vad gäller över och under 65 år. Utmaningen är under året 

kommer vara att erbjuda de dementa plats på dagverksamhet i ett tidigare skede, då 

insatsformen enligt antagna demensriktlinjer är en positiv insatsform både för den 

demenssjuka men även för dess anhöriga som ges möjlighet till avlastning. 

Verksamhetsposten korttid/växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,8 

mnkr, vilket tydligt kan förklaras med det beslut som Vård- och äldrenämnden fattade i 

december om möjligheten att överbelägga på korttid samt lägga in korttidsplaceringar 

på vobo för att undvika risker för brukare i hemmiljön till följd av bemanningsbristen 

inom hemtjänsten. Detta har i sin tur medfört en tillfälligt ökad beläggningsgrad på 

korttiden, dock inte beroende på ett "verkligt vårdbehov". Vad gäller växelvården 

nyttjas dock bara 10-12 av de 16 producerade platserna. Efter februari månads utgång är 

volymerna på korttid åter på väg att hamna i balans i förhållande till budget, vad gäller 

brukare över 65 år. För brukare under 65 år har det budgeterats för 6 belagda platser 

men tendensen de två första månaderna är att det finns behov av 10 platser. Då Vård- 

och äldreförvaltningen ännu inte tagit över handläggningen av dessa ärenden är det svårt 

att analysera och agera på uppkommen volym. Underskottet förväntas kvarstå som 

prognos på helår gällande verksamhetsposten. 
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Utfallet för verksamhetsposten vård- och omsorgsboenden för perioden är 1,6 mkr. 

Under 2017 budgeterade myndighet för 830 vobo-platser vilket visade sig vara för stora 

volymer mot behovet. Till 2018 har antalet platser beräknats till 815 för målgruppen 

över 65 år. Vad gäller brukare under 65 år ligger budgeten på 23 platser. Under januari 

och februari ligger behovet av vobo på 791 respektive 783 belagda platser för brukare 

över 65 år. Utöver detta köper myndighet tre platser på externa vobo, då förvaltningen 

inte kan tillgodose dessa brukares vårdbehov. Vad gäller belagda platser för brukare 

under 65 år är motsvarande siffror 24 respektive 22 belagda platser. Fortsätter denna 

nivå gällande brukare över 65 år hela 2018 kommer myndighet redovisa överskott på 

verksamhetsposten. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet har under en tvåårsperiod arbetat fram en processorienterad 

arbetsstruktur och myndighetsprocessen är dokumenterad i IT-stödet Canea. 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. Även det politiska 

uppdraget att beräkna brytpunkten, dvs när insatser i en hemmaplanslösning uppnår 

brytpunkten för kostnader för ett vård- och omsorgsboende, har implementerats. Tiden 

får nu ha sin gång för att kunna följa volymerna och utvecklingen av detta nya 

arbetssätt. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut en prioriterad fråga 2018. Att har rätt 

beslut till rätt person vid rätt tillfälle är en viktig del i en kvalitetssäkrad 

myndighetsutövning, och arbetssättet säkerställer god ekonomisk hushållning, kvalitet 

och måluppfyllelse för enskilda brukare. Ytterligare ett nytt grepp som myndigheten 

arbetar med och sjösätter 2018 är att knyta en arbetsterapeut till biståndshandläggningen 

för att stärka den enskildes egna resurser och säkerställa att individen får rätt stöd och 

vård på rätt nivå (inspirerat av den sk "Trosa-modellen"). 

Vad gäller myndighetens vårdplaneringsteam är fokus nu på att omhänderta arbetet med 

den nya lagstiftningen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”, 

vilket ställer nya krav på samarbetet med andra vårdgivare. Vårdplaneringsteamet 

genomför ca 120-140 vårdplaneringar per månad. Bland annat ska hemgång kunna 

genomföras snabbare, informationsöverföringen behöver bli mer kvalitativ och 

primärvården ska vara en part vid vårdplaneringar. För att möta dessa förändrade 

arbetssätt har bland annat ett tredje videovårdplaneringsrum inrättats på enheten. 

Vårdplaneringsteamet är också den enhet inom förvaltningen som gör bedömningar om 

inskrivning i hemsjukvården, vilket går under namnet "En väg in i hemsjukvården", 

vilket i sig säkerställer likhet i bedömningar. Arbetet med "En väg in" har fallit så väl ut 

att andra kommuner nu riktar blickarna mot Borås Stad för att implementera arbetssättet 

på sin hemmaplan. 

Medarbetare 

I avvaktan på att enheten blir fullbemannad och att nyanställda introduceras använder 

myndighet två till tre konsulter som biståndshandläggare. Enhetens sjukfrånvaro ligger 

efter januari månad på 8,7% vilket är en ökning mot höstens tre sista månader. 

Satsningar på olika former av dialog och delaktighet ska förhoppningsvis mynna ut i 

åtgärder som gynnar arbetsmiljön och på sikt minskar sjuktal och personalomsättning. 

En strategisk kompetensförsörjningsplan arbetas fram för myndighet där målet är en 

konkret och handgriplig handlingsplan för alla yrkesgrupper inom myndighet men i 

synnerhet för bristyrkesgruppen biståndshandläggare. Parallellt med detta fortsätter 

lönesatsningen benämnd "erfarenhetssatsningen" och mentorsavtalet, som genererar 
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lönetillägg under perioden man åtar sig ett uppdrag som mentor. Under hösten 2017 

presenterades även KAL-gruppens handlingsplan som i första hand riktar sig till 

medarbetare med titeln socialsekreterare. Då det ur ett stadenperspektiv är angeläget att 

inte särskilja medarbetare med likvärdiga arbetsuppgifter kommer myndighet för 

äldreomsorgen att ta del av delar av KAL-arbetet som även passar in på 

biståndshandläggargruppen. 

5 Hemtjänst 

Ekonomi 

Utfallet för perioden visar i princip ett nollresultat totalt för verksamheterna, där ett 

negativt resultat för hemtjänstgrupperna vägs upp av att korttidsverksamheterna har ett 

plusresultat. 

Hemtjänstenheterna lyckas inte uppnå 65% brukartid i snitt, vilket krävs för att nå 

budget i balans. En nyckelfaktor för att uppnå 65% brukartid 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. En annan nyckelfaktor för att nå målet är att personalen följer 

planeringen och ger brukaren den tiden som planerats och inte stressar vidare. 

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns för 2018 i en broschyr, som 

varje medarbetare kommer att få. Mål och uppdrag kommer brytas ner i olika aktiviteter 

tydliggör arbetssätt i syfte att uppnå målen. Socialstyrelsens årliga brukarundersökning 

och framtagna förbättringsområden kommer att arbetas vidare med. 

Under hösten kommer samtliga medarbetare i hemtjänst och larm- nattorganisationen 

erbjudas demensutbildning. Utvecklingsdagar för samtliga medarbetare och planering 

för dessa har påbörjats med uppstart efter sommaren. 

Medarbetare  

Bemanningssituationen är fortsatt mycket ansträngd för hemtjänsten, och rekrytering 

pågår. I nuläget saknas ca 30 personal för att få till den grundbemanning som krävs 

utifrån schemaläggning och verksamhetens behov. Kortare frånvaro i form av sjukdom 

och vård av barn har under februari månad varit mycket hög, vilket gjort 

bemanningssituationen än mer ansträngd. Insatsscheman har delats nästan dagligen i 

vissa grupper då ersättare inte funnits att få. 

Flertalet medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell utbildning, vilket 

verksamheten har kostnad för. Kommunal lämnade i slutet av år 2017 in krav på 

åtgärder utifrån negativ arbetsmiljö för samtliga hemtjänstgrupper till arbetsgivaren. En 

handlingsplan med åtgärder att arbeta vidare med finns framtagen. 

En översyn av verksamheten har gjorts utifrån områdena styrning och ledning, 

kommunikation och samverkan vilken alldeles nyligen presenterats för verksamheten. 

Förslag på olika åtgärder att arbeta vidare med finns framtagna för de olika områdena. 
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6 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Dock finns det enheter som 

inte har kontroll över balansen mellan inkomster och utgifter, och därför är en 

osäkerhetsfaktor. Kompetenshöjningsinsatser pågår och kommer intensifieras i samband 

med att den nya tjänsten processledare tillträder i mitten av mars. Processledaren 

kommer att fungera som en katalysator i det förändringsarbete som behöver genomföras 

på enheterna för att nå en budget i balans. 

Noteras kan att det har varit anmärkningsvärt höga kostnader för timvikarier under 

månaden pga. sjukfrånvaro i verksamheterna samt behov av extra bemanning i samband 

med magsjukeutbrott. 

Kvalitet 

Korttidsfrånvaron har varit hög i början av året pga av sjukdom och en hög andel 

timvikarier har använts i verksamheterna, vilket upplevs påverka kvaliteten i vård- och 

omsorg. 

Systematiskt arbete inom våra målområden pågår. Formerna för att utveckla 

måltidsmiljön på våra boenden är nu satta liksom strukturen för att nå målen inom det 

palliativa registret. 

Medarbetare 

Det finns en stabilitet i arbetsgrupperna då vobo generellt inte har problem att bemanna 

tillsvidaretjänster. Större problematik är det kring timvikarier, då mycket arbete och 

ansvar ligger på enhetscheferna som dagligen sitter med arbete kring att lösa luckor som 

bemanningsenheten inte klarar att lösa. 

Den höga korttidsfrånvaron under månaden påverkar, då behovet är större än 

tillgängliga resurser då de gäller timvikarier. 

7 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

HSV-verksamheten redovisar ett utfall för perioden om 1,9 mkr. Den positiva 

avvikelsen hör samman med vakanta tjänster inom verksamheten. Dessutom har en 

återbetalning om 0,5 mnkr erhållits från Västra Götalandsregionen för ett överskott som 

Hjälpmedelscentralen gjorde för 2017 för Samarbetsavtalet gällande hjälpmedel. 

Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. 

Kvalitet 

Ett fortsatt intensivt arbete pågår med att sammanföra de tre tidigare stadsdelarnas 

verksamheter till en likställd hälso- och sjukvårdsorganisation. Nulägesanalys och 

omvärldsbevakning är genomförd och bildar grund för det fortsatta arbetet. 

Medarbetarnas delaktighet fångas även fortsättningsvis bland annat genom workshops, 

som planeras under mars/april månad. Fokus kommer då att vara de föreslagna hälso- 

och sjukvårdsteamens uppdrag och professionernas uppdrag i teamen. 

Arbetet med hälso- och sjukvårdsprocessen i det sociala klustret pågår. Huvudprocessen 

kommer att kartläggas och bilda grund för fortsatt processarbete där riskområden 

identifieras och rutiner och riktlinjer ses över. Två processteam har utsetts och startat 

sitt arbete. Det ena arbetar med att kartlägga delprocessen in/utskrivning i 

hemsjukvården, vilken hänger samman med den nya lagstiftning som trädde i kraft den 

1 januari 2018, Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
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Det andra processteamet som startat avser vård i livets slut. 

Medarbetare 

En fortsatt ansträngd situation råder till följd av svårigheten att rekrytera framförallt 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Verksamheten hjälps åt över gränserna för att 

kunna ge invånarna en så jämlik vård som möjligt. Dock kan vissa insatser bli något 

fördröjda. 

Arbetet med att omhänderta KAL-gruppens handlingsplan om 26 föreslagna åtgärder 

pågår med förhoppningar om en ökad attraktivitet som underlättar att såväl rekrytera 

som att behålla legitimerad personal. 

Borås Stads avtal med bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård löper ut 2018-06-

30 och ett nytt avtal kommer att skrivas för en tvåårsperiod. Det nya avtalet innebär att 

antalet bemanningsföretag kommer att utökas, vilket med stor sannolikhet kommer att 

underlätta bemanningssituationen framför allt i sommar. Även arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter omfattas av avtalet, vilket de inte gjort tidigare. 

Ersättningslokaler för hemsjukvården, som idag är lokaliserade vid Norrbyskolan, är 

fortfarande en fråga med hög prioritet. Lokaler på Trandögatan 3 är förslagna och 

verksamheten utreder i samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen och 

huvudskyddsombuden förutsättningarna gällande de behov som ska tillgodoses. 

Representanter för medarbetarna har även deltagit i en workshop där bland annat 

samlokalisering av flera enheter har varit i fokus. 

8 Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Förebyggande verksamhet prognostiserar ett nollresultat på totalen under 2018. Ett 

observandum är dock att dagverksamheten för yngre personer med demenssjukdom som 

togs över från Sociala omsorgsnämnden 2018-01-01 inte har daggäster i samma 

omfattning som det budgeterats för. 

En ny tjänst som aktivitetssamordnare är tillsatt på mötesplatsen på Kristineberg för att 

ha sin placering tillsammans med Fritid- och folkhälsonämndens verksamhet där, denna 

tjänst är inte budgeterad för 2018. 

Kvalitet 

Verksamheten kommer under året att fortsätta arbeta proaktivt med äldres hälsa. Detta 

görs bland annat genom att ytterligare utveckla anhörigstödet tillsammans med 

anhörigkonsulenterna som överfördes från Fritid- och folkhälsonämnden 2018-01-01. 

De öppna mötesplatserna för seniorer arbetar för att vara en länk till det förebyggande 

arbetet, genom att arbeta med kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet, 

samt för att motverka ensamhet. Mötesplatserna försöker arbeta nytänkande och 

strategiskt för att locka till sig nya besökare. 

Ett utökat samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden påbörjats under februari genom 

att flytta den öppna mötesplatsen för seniorer på Sjöbo från Blombacka till samma 

lokaler som "Framtid Sjöbo". Även på mötesplats Kristineberg tillsätter Vård- och 

äldrenämnden under våren en tjänst som aktivitetssamordnare som skall arbeta för 

seniorer. 

De biståndsbedömda dagverksamheterna för personer med demenssjukdom är samlade 

under under en gemensam enhetschef sedan hösten 2017 för högsta möjliga kvalitet och 

likställighet för den enskilda. 
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Demensteamet överfördes från Fritid- och folkhälsonämnden 2018-01-01 och blir ett 

bra kompetenstillskott till Vård- och äldrenämndens arbete med personer med 

demenssjukdom. 

En handlingsplan för IKT är framtagen för 2018-2020. Under våren 2018 prioriteras 

upphandling av larm/larmtillbehör/välfärdsteknik för både vård- och omsorgsboende 

och ordinärt boende, webbinköp, digitala signeringslistor, mobil dokumentation för 

legitimerad personal samt mobila trygghetslarm. 

Medarbetare 

En seniorhälsokonsulent skall anställas som skall arbeta med förebyggande hembesök. 

Två halvtidstjänster är under 2018 "frikopplade" från sina tjänster som 

aktivitetssamordnare för att tillsammans åka till samtliga dagverksamheter för att hålla i 

teknikcaféer för seniorer samt utbilda medarbetare i befintlig teknik som de har nytta av 

i sitt arbete. 

9 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Resultatet för perioden visar på -1,5 mnkr, men då är alla intäkter inte bokförda ännu. 

Prognos för helåret är beräknad till 0. 

Kvalitet 

Verksamheten har förbättrat resultatet vad gäller ekologiska inköp jämfört med 

föregående mätning i december. Andelen för kostverksamheten är nära 40% efter 

februari och totalt i hela Vård- och äldreförvaltningen är siffran nära 32%. 

Kostverksamheten arbetar tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende 

samt korttid med ett förbättringsarbete kring måltiderna. 

Resursgruppen arbetar med att succesivt utöka servicen till hemtjänstpersonalen vad 

gäller tvätt av kläder och bilar. Den nya biltvätthallen förväntas starta under mars/april 

och kommer att höja kvaliteten vad gäller miljö, service och kostnader. Nya 

tvättmaskiner och torktumlare har installerats på Våglängdsgatan vilket ger högre 

kapacitet och effektivitet. Storköksugn har installerats på Blombacka vilket ger större 

möjlighet att serva de boende och verksamheterna i huset. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt 7,3% är något högre jämfört med 2017. En stor del (ca 70%) är dock 

långtidssjukskrivningar. Semesterplaneringen pågår men är ännu inte klar då det är svårt 

att få tag i vikarier till framförallt kostverksamheten. Samverkan med skolan pågår för 

att klara bemanningen. Vad gäller organisationen för kyld mat så undersöks möjligheten 

till annan placering, då Servicekontoret aviserat att de behöver platsen på Pantängen till 

egen verksamhet. 

10 Buffert 

Bufferten beräknas att användas i sin helhet, t ex till utbildningsinsatser eller 

arbetsmiljöåtgärder. I dagsläget är dock inget användningsområde utpekat. 
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11 Verksamhetsmått 

11.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal brukare med hemtjänst 
över 65 år 

2 048 2 030 2 032 2 043 2 025 

Antal brukare med hemtjänst 
under 65 år 

   147 145 

Tid som utförs i egen regi hos 
brukare över 65 år, timmar 

38 813 39 355 40 479 42 014 38 232 

Tid som utförs i egen regi hos 
brukare under 65 år, timmar 

1 355 1 328 1 132 866 710 

Tid som utförs av privat utförare 
hos brukare över 65 år enligt 
hemtjänstvalet, timmar 

11 922 10 707 10 762 10 826 9 623 

Tid som utförs av privat utförare 
hos brukare under 65 år enligt 
hemtjänstvalet, timmar 

   569 899 

Brukartid, % 62 61 59 59 58 

11.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal platser som VÄF nyttjar för 
brukare över 65 år 

805 801 798 791 783 

Antal platser som VÄF nyttjar för 
brukare under 65 år 

   24 22 

Totalt antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

831 826 841 833 816 

Totalt antal platser 874 874 874 874 874 

Andel belagda platser av totalt 
antal platser, % 

95 95 96 95 93 

Antal tomma platser på vård- 
och omsorgsboende 

43 48 33 41 58 

11.3 Korttidsvård 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal belagda korttidsplatser 
som brukare över 65 år nyttjar 

58 47 59 72 59 

Totalt antal belagda 
korttidsplatser 

58 53 68 71 63 

Antal korttidsplatser 64 64 64 66 66 

Andel belagda korttidsplatser av 
totalt antal korttidsplatser, % 

91 82 107 107 95 

Antal tomma platser på 
korttidsboende 

6 11 -4 -5 3 
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Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal belagda växelvårdsplatser 
som brukare över 65 år nyttjar 

13 11 9 12 10 

Antal växelvårdsplatser 18 18 18 16 16 

Andel belagda växelvårdsplatser 
av totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

72 61 50 75 63 

11.4 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal nyinskrivna i HSL 106 118 121 115 129 

Antal utskrivna från HSL 118 117 108 112 128 

Pågående HSL åtaganden 2 459 2 449 2 444 2 442 2 442 

11.5 Förebyggande 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Antal brukare med verkställt 
beslut om biståndsbedömd 
dagverksamhet 

88 85 85 88 95 

Totalt antal platser på 
biståndsbedömd dagverksamhet 

44 44 44 44 44 

11.6 Egen organisation 

Verksamhetsmått 
Utfall Okt 
2017 

Utfall Nov 
2017 

Utfall Dec 
2017 

Utfall Jan 
2018 

Utfall Feb 
2018 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (från 1/1 
till aktuell månad) 

14,8 15,9 17,5   

Sjukfrånvaro, % 10,8 10,8 10,5 10,7  
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård-och äldrenämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för år 2017 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

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

ansvaret för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamhetens kvalitet.  
 

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

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 

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

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör 

med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  
 

Vård- och äldrenämnden har för 2017 upprättat en patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i vård- och 

äldrenämnden under 2017. Av berättelsen framgår också hur många händelser 

som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah.              

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017                             

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Ida Legnemark 

Ordförande                                               Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 
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Sammanfattning  
 
Från och med 1 januari 2017 har Vård- och äldrenämnden ett samlat ansvar för den äldreomsorg, 
hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksamheter som bedrivs i kommunen. Under året 
har arbete pågått med att sammanföra de tre tidigare stadsdelarnas verksamheter till en likställd 
verksamhet, för att hitta gemensamma arbetssätt och rutiner.  
 
Året har präglats av att det varit underbemannat i verksamheterna, det vill säga legitimerad perso-
nal, undersköterskor/vårdbiträden och biståndshandläggare. Detta har påverkat hur insatser för 
den enskilde har genomförts och därmed också kvaliteten i verksamheten.  
 
I rapporten redovisas resultat och sammanställningar med analys, som är av varierande grad. Det 
som dock framgår av analyserna är att följsamheten till rutiner och arbetssätt brister. I vissa fall är 
också de rutiner och arbetssätt som finns, inte tillräckliga. För att åtgärda dessa brister kommer 
fokus framöver vara att kartlägga verksamhetens olika processer i enlighet med det beslut som 
finns i Borås Stad om ett processorienterat arbetssätt. 
 
De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den enskilde: 

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården handlar till stor del om läkemedel och fall vilket också 
är trenden i landet  

 Avvikelser inom socialtjänsten handlar främst om brister i utförandet av insatser 

 Inom båda lagrummen finns brister i uteblivna insatser och den ansträngda bemanningen har 
bidragit till det  

 Process för avvikelsehantering för de båda lagrummen är under framtagande i det sociala 
klustret  

 Dokumentation är ett område där resultatet försämrats under året genom att andelen aktuella 
genomförandeplaner minskat och kvalitén i patientjournalen visar att det fortfarande finns 
förbättringsbehov  

 Antalet gjorda riskbedömningar avseende fall, undernäring, trycksår och munhälsa har mins-
kat och behov finns av mer kunskap kring förebyggande åtgärder för att öka patientsäkerhet-
en 

 Vikten av en god kommunikation och samverkan behöver förbättras om förvaltningen ska 
klara av att bland annat leva upp till den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från 
slutenvården  

 Följa och utveckla arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) samt följa patientens delak-
tighet i vård- och rehabiliteringsplaner 

 Fortsatt utvecklingsarbete behöver göras avseende en god demensvård och god palliativ vård 
i livets slut  

 Brukarundersökningarna visar att till största delen är brukarna både på vård- och omsorgbo-
ende och inom hemtjänsten nöjda med sina insatser 

 Hygienmätningarna visar att medarbetarna i stora delar följer basala hygienrutiner och kläd-
regler 
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Begreppsdefinitioner  
 

 brukare – enskild med beslutad insats enligt SoL (socialtjänstlagen) 

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

 den enskilde – patient och brukare 

 huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss 
verksamhet 

 egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kon-
troll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssy-
stem 

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

 ledningssystem - system för att fastställa principer för ledning av verksamheten 

 sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familjeomsor-
gen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad 
 

Förkortningar 
 BPSD- beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

 HSL- hälso- och sjukvårdslagen 

 HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m. 

 IBIC- individens behov i centrum 

 IVO- inspektionen för vård- och omsorg 

 KAL- kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning 

 LOV - Lagen om valfrihet 

 LOU - Lagen om offentlig upphandling 

 LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering 

 PPM – punktprevalensmätning som genomförs av SKL  

 SAS- socialt ansvarig samordnare 

 SFS- svensk författningssamling 

 SKL- Sveriges kommuner och landsting 

 SOL- socialtjänstlagen 

 SOSFS- socialstyrelsens författningssamling 

 VGR-Västra Götalandsregionen 

 Viva- verksamhetssystem för dokumentation 
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Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och  
kvalitet 
 
Förvaltningens arbete med åtgärder och resultat av kvalitetsarbetet dokumenteras kontinuerligt. 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i vård- och 
äldreförvaltningen under 2017.  
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Vård- och äldreförvaltningen har som mål att ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och om-
sorg. Med individen i fokus arbetar vi med hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande 
insatser. Vi ger vård och omsorg utifrån den enskildes behov, utan att ta ifrån individen det egna 
ansvaret.   
 
Vi är professionella, vi är engagerade och vår organisation är lärande. Det skapar förutsättningar 
för oss, verksamhetens medarbetare och chefer, att nå målen inom ramen för tilldelade resurser. 
Vi har en tydlig uppföljning av resultat.  
 
Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och 
andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med sådana föreskrifter. Kvalitet är att göra rätt 
saker, på rätt sätt och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § , SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 HSLF-FS 2017:40 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete samt ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvård 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Verksamhetschef/Enhetschef ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
Alla medarbetare ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara 
forum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitet- och utveckling 
Chefen för kvalitet- och utvecklingsenheten har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering 
MAS/MAR arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor. Ansvaret är lagstyrt för att 
patienterna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommu-
nens ansvarsområde. I uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, ruti-
ner samt uppföljning och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS/MAR anmäler 
ärenden enligt lex Maria till IVO. 
 
Socialt ansvarig samordnare 
SAS har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systematiska kvalitetsarbetet 
samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller initiera rutiner och system, 
bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda lex Sarah rapporter enligt SOSFS 
2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn till ansvarig nämnd. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, 
resultat från egenkontroll, verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rap-
porterade avvikelser samt lex Maria och lex Sarah. 

 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
Förvaltningen har under året arbetat med implementeringen av ledningssystemet för kvalitetsar-
bete, SOSFS 2011:9. Föreskriften innebär bland annat att förvaltningen har i uppgift att identifi-
era, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Huvud-
processer har identifierats enligt bilden nedan och processägare har utsetts. Ett arbete att identifi-
era övriga roller enligt stadens modell för processorganisation samt utbildning för dessa har på-
börjats. Fokus under året har varit att stödja Myndighet i arbetet med att kvalitetssäkra myndig-
hetsprocessen samt att hitta gemensamma arbetssätt i förvaltningen för verksamheternas egen-
kontroll.  
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Omorganisationen från tre stadsdelar till en förvaltning har inneburit att fokus till stor del legat 
på att förvalta och upprätthålla patientsäkerheten och kvalitén för den enskilde. Brist på arbetste-
rapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor/vårdbiträden samt biståndshandläg-
gare har funnits under hela året. Detta har inneburit att förbättrings- och utvecklingsarbetet inte 
kunnat genomföras i önskvärd takt. Förvaltningen har under året deltagit i flera utvecklingspro-
jekt i samverkan med övriga vårdgivare. Verksamheter som önskat stöd eller handledning kring 
frågor kopplat mot hälso- och sjukvården har erhållit besök av MAS/MAR. Medicinskt ansvariga 
har genomfört informationsmöten med legitimerad personal, enhetschefer HSV och verksam-
hetschefer. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal trädde i kraft under våren. Nationella riktlinjer ger en 
vägledning för hälso- och sjukvårdsfrågor inom flera områden och diagnoser.  
 
MAS/MAR/SAS har genomfört verksamhetstillsyner samt arbetat med kvalitetsuppföljning och 
händelseanalys.  
 
 

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

 Verksamhetstillsyn av MAS/MAR/SAS har genomförts utifrån gällande lagstiftning  

 Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts 

 Kontinuerlig journalgranskning har genomförts av MAS/MAR/SAS i samband med verksam-
hetstillsyner, utredningar och avvikelser  

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

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

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

 Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under våren.  

 Uppföljning av följsamhet till livsmedelshygien inom vård- och omsorgsboende och korttid, 
genomfördes under hösten  

 Analys av resultat från BPSD registret och Svenska palliativregistret på enhets-, områdes- samt 
förvaltningsnivå, kvartalsvis  

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens årliga enhetsenkät inom vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst, genomfördes under hösten 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom vård- och omsorgsbo-
ende och hemtjänst, genomfördes under hösten 

 Analys av resultatet i brukarundersökning på kortidsverksamheterna, kvartalsvis 

 Analys av resultatet i Socialstyrelsens årliga sammanställning ”Öppna jämförelser äldreomsorg” 
genomfördes under våren 
 

Resultaten har sammanställts, analyserats och utvecklingsområden har identifierats och omhän-
dertagits.  
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Samverkan för trygg och säker vård och omsorg  
 
Samverkan med externa aktörer 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. 
Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överens-
kommelser till exempel mellan kommunen och primärvården. 
 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus 
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta upp-
märksammas bland annat i avvikelser i vårdsamverkan.  
 
Vårdplaneringsteamet har gjort 381 bedömningar på inkomna vårdbegäran från primärvården om 
inskrivning i hemsjukvård. Kontinuerlig uppföljning och utveckling av arbetssättet om inskriv-
ning i hemsjukvården har skett under året. Vårdplaneringsteamet har under året deltagit på 1548 
samordnade vård- och omsorgsplaneringar. Förvaltningen har vid två tillfällen under året deltagit 
i workshops med primärvård och slutenvård för att förbättra vårdens övergångar. 
 
Förvaltningen har samverkat med omsorgskoordinatorer vid sjukhusets akutenhet. Omsorgsko-
ordinatorerna är sjuksköterskor med speciellt ansvar för att stödja och lotsa personer som be-
dömts ha fortsatt stöd eller insatser efter besöket på akutenheten. Rutinen som klargör informat-
ions- och kontaktvägar från sjukhuset till kommunen under dygnets alla timmar har reviderats. 
 
Samverkan med regionen pågår för att erbjuda fler hembesök till brukare/patient av mobil hem-
sjukvårdsläkare och Närsjukvårdsteam. Gemensamma rutiner har tagits fram för att säkra den 
enskildes behov av trygghet och stärka samverkan för vård i hemmet. 
 
Vård- och äldreförvaltningen har under året startat ett projekt med syfte att omhänderta lagstift-
ningen som gäller från januari 2018, ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 
Den nya lagstiftningen ställer högre krav på alla vårdgivare och innebär i ännu större utsträckning 
än tidigare att kommun, primärvård och slutenvården måste samverka för att den enskilde ska få 
en trygg och säker vård och omsorg. Inom uppdraget ingår att ta fram modeller för att det ska 
vara tryggt att bli utskriven från sjukhuset oavsett om det är till det egna hemmet, till korttidsplats 
eller till ett vård- och omsorgboende.  
 

Samverkan mellan interna aktörer 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Till exempel:  

 teammöten 

 kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 

 sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar  
 
Ett antal utvecklingsområden har identifierats som förvaltningen kommer att arbeta vidare med 
under 2018. Exempelvis kan nämnas följsamhet till rutin för teammöte och kontakt med legiti-
merad personal.  
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Samverkan med patienter, brukare och närstående  
SFS 2010:659 3 kap. 4 §, HSLF-FS 2017:14 
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, vårdplan, rehabiliteringsplan, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser 
samt möjlighet att bli hörd vid utredning av lex Maria och lex Sarah.  
 
Genom arbetssättet IBIC planeras och genomförs insatserna i dialog med den enskilde. Den en-
skildes delaktighet synliggörs i utredning, planering och genomförande samt uppföljning av insat-
ser, så att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser. 
 
För att uppnå bättre kontinuitet och nöjdhet hos brukarna har hemtjänstgrupperna bland annat 
påbörjat ett arbete med att dela in medarbetarna i mindre grupper. 

Förbättring har skett vid inskrivning i hemsjukvård genom att en skriftlig information lämnas till 
patienten med mål med inskrivning. Skriftlig information lämnas även om det inte blir inskriv-
ning samt vid utskrivning från hemsjukvården. 

För att öka inflytandet och delaktigheten inom vård- och omsorgsboende finns brukarråd på fler-
talet av de somatiska enheterna och anhörigråd på flertalet av enheterna för personer med de-
menssjukdom. Utöver detta har det genomförts brukar- och anhörigmöten.  

Informationen på Borås Stads hemsida www.boras.se har utvecklats i syfte att underlätta för de 
medborgare som söker information om förvaltningens verksamheter. 

 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten upp-
skatta sannolikheten för att händelsen inträffar samt bedöma vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen. 

Under året har förvaltningen vidareutvecklat Borås Stads modell för risk- och konsekvensanalys 
enligt rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Målsättningen har varit att kombinera riskanalys ur 
flera olika perspektiv såsom medarbetare, patient/brukare samt organisation. Utgångspunkten har 
varit metoden för riskanalys som beskrivs i ”Handbok Riskanalys och händelseanalys – analysme-
toder för ökad patientsäkerhet, SKL”. En rutin med tillhörande mallar finns framtagen för för-
valtningsövergripande/större riskanalyser och under 2018 kommer materialet anpassas så att me-
toden även kan användas vid riskanalys i en verksamhet eller av mindre omfattning. 
 
 

Informationssäkerhet  
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Förvaltningen har på olika sätt arbetat med informationssäkerhet. Bland annat genomfördes un-
der hösten en uppföljning för att klassificera kommunens verksamhetssystem Viva med avseende 
på informationssäkerhet. Under november månad genomfördes riskanalys kring oplanerade av-
brott och störningar i Viva.  
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Ett arbete med att införa tvåfaktorsautentisering med hjälp av tjänstekort har genomförts. Det 
innebär att användare har ett fysiskt kort i datorn och en pinkod för att logga in, där datorn 
automatiskt blir låst om kortet dras ut. 
 
I IT-systemen loggas användarna samt deras aktiviteter. I Viva granskas loggarna regelbundet 
utifrån framtagen rutin. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar.  
 
Granskning har skett av ärenden i SAMSA (gemensam IT-tjänst mellan olika vårdgivare). För-
bättringsområden av handhavandet av systemet och bristande följsamhet till rutin har identifierats 
och omhändertagits. 
 
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Vård- och äldreförvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering, avvikel-
sehantering enligt HSL och SoL. 
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Rapporterade avvikel-
ser/synpunkter sammanställs och analyseras en gång i halvåret. MAS/MAR granskar samtliga 
HSL avvikelser, samt varje fallavvikelse där det förekommer en skada på patienten. SAS granskar 
kontinuerligt SoL avvikelser. Avvikelser/synpunkter följs kontinuerligt upp på olika nivåer i or-
ganisationen. Detta arbete har lett till att verksamheterna lärt av varandra samt att åtgärder i syfte 
att förhindra att liknande händelser inträffar på nytt vidtagits. Med utgångspunkt från analysen 
identifierar verksamheterna riskområden och handlingsplaner upprättas. 
 
 

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

 
Avvikelser HSL 
Sammanställning rapporterade avvikelser HSL i Viva, se bilaga 1. 

Det har totalt rapporterats 12 191 HSL avvikelser i verksamhetssystemet Viva. Motsvarande 
siffra för 2016 var 11 581 (till och med november). De risk-/utvecklingsområden som har identi-
fierats är fall och läkemedel som står för den stora delen av HSL avvikelserna – vilket inte är nå-
got unikt för Borås Stad, då trenden är denna i hela landet. 

 Fall - totalt rapporterades 6 870 avvikelser, under 2016 var motsvarande siffra 6 200. 

 Läkemedel - totalt rapporterades 3 664 avvikelser varav 2310 handlade om helt uteblivna do-
ser. Under 2016 rapporterades 3662 läkemedelsavvikelser.  

o Om man beräknar att antalet patienter med helt övertaget läkemedelsansvar får två doser per dygn 
är det 0,2 procent av alla utdelade doser som lett till avvikelser.  

 Uteblivna beställda hälso- och sjukvårdsinsatser - det finns en stor risk för patienten då be-
ställda insatser inte utförs. Exempel på insatser kan vara träningar, vikttagningar.   
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Under året har en fördjupad analys och genomgång av HSL avvikelserna för en verksamhet inom 
hemtjänsten genomförts i syfte att säkra att process och rutiner är kända och efterföljs. Genom-
gången visade att verksamheten har ett välfungerat arbetssätt vad gäller att identifiera, rapportera, 
utreda och följa upp avvikelserna.  

  
Lex Maria  
MAS/MAR har utrett 55 händelser där det fanns risk för allvarlig vårdskada, fyra av dessa anmäl-
des som lex Maria. Utredningarna har föregåtts av rapporterade avvikelser från verksamheten 
eller klagomål/orosanmälan från patient och/eller närstående. Händelserna berör: 

 två anmälningar avsåg läkemedel 

 en anmälan avsåg en patient som fick ett benbrott vid träning 

 en anmälan avsåg brister i kommunikation och information 
 

Enligt svaren från IVO har vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter utifrån utredning och vidtagna 
åtgärder för att så långt det är möjligt förhindra att händelserna upprepas. 
 
Avvikelser HSL i vårdsamverkan  
Borås Stad har skickat 221 avvikelser till andra vårdgivare. Här ingår även avvikelser från Sociala 
omsorgsförvaltningen då ingen uppdelning gjorts. Till vård- och äldreförvaltningen har det in-
kommit 71 avvikelser från andra vårdgivare. Dessa har handlat om brister i informationsöverfö-
ring, remisshantering och provtagning. 
 
Trycksår 
Vårdinventeringen visar att antalet trycksår inte har minskat från föregående år däremot har risk-
bedömningar av trycksår ökat. Vidtagna åtgärder under året är bland annat inköp av madrasser 
för att förhindra trycksår samt att en utbildningsdag kring trycksår har genomförts i samverkan 
med sjukhuset. Under året har det rapporterats 36 trycksår som HSL avvikelse. Arbete har påbör-
jats och pågår i syfte att säkra att samtliga trycksår rapporteras. 
 
Riskbedömningar hälso- och sjukvård 
Antalet gjorda riskbedömningar avseende fall, undernäring, trycksår och munhälsa har minskat. 
En anledning till att bedömningarna inte alltid utförs enligt rutin är brist på legitimerad personal 
samt bristande följsamhet till rutin. Analys visar att det finns behov av ökad kunskap kring före-
byggande åtgärder för att öka patientsäkerheten samt säkra att rutinen efterföljs.  
 
Läkemedel  
Vårdinventeringen visar att en fjärdedel av patienterna på vård- och omsorgsboende har behand-
ling med tre eller fler psykofarmaka (inklusive lugnande läkemedel, sömnmedel). Dessa läkemedel 
räknas som olämpliga eftersom de ger biverkningar som t.ex. förvirring och ökad fallrisk. Detta är 
en försämring då man stävar efter att minska antalet läkemedel.  Den nationella statistiken ” 
Öppna jämförelser” bekräftar resultatet.  
 
Avseende försvunna läkemedel har det registrerats 26 avvikelser. Inga patienter har blivit utan 
läkemedel och stölderna har polisanmälts samt utretts av respektive verksamhet och MAS/MAR. 
För att säkerställa läkemedelsförvaringen provade ett vård- och äldreboende digitala läkemedels-
skåp. Efter prövotiden köptes läkemedelskåp in till berörd verksamhet. Utöver detta har 50 digi-
tala läkemedelsskåp köpts in och av dessa är endast 18 i bruk i samband med årsskiftet 
2017/2018. MAS efterfrågar användandet och det är viktigt att alla läkemedelskåp tas i bruk för 
att säkra läkemedelshanteringen.  
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Läkemedelsgenomgångar  
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i hälso- och sjukvården och där verksamheten 
övertagit läkemedelsansvaret ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per år.  
 
Resultaten i den statistik som togs fram i oktober månad visade att 492 av totalt 829 patienter (59 
%) på vård- och omsorgsboende saknade en aktuell läkemedelsgenomgång. Inom ordinärt bo-
ende finns det en osäkerhet i statistiken på grund av att det inte går att få fram i verksamhetssy-
stemet vilka patienter verksamheten har övertagit läkemedelsansvaret för.  
 
Dokumentation enligt hälso- och sjukvård 
Inom förvaltningen finns utsedda stödanvändare som har i uppdrag stödja och hjälpa kollegor 
kring dokumentation i Viva. MAS/MAR har genomfört en dokumentationsdag med stödanvän-
darna för legitimerad personal. Där presenterades en reviderad rutin för patientjournalens inne-
håll, detta för att tydliggöra vad en journal ska innehåll och var i systemet det ska dokumenteras. 
 
Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av kvalitén i patientjourna-
len. Det saknas en funktion som håller ihop och utvecklar hälso- och sjukvårdsdokumentationen.  

 
Verksamhetstillsyner 
MAS/MAR/SAS har genomfört tio planerade verksamhetstillsyner. Fyra av dessa genomfördes 
inom egen regi. Resultatet visade bland annat behov av förbättring inom dokumentation och det 
systematiska förbättringsarbetet utifrån avvikelser. Inom egen regi har tillsynerna genomförts 
inom följande enheter: 

 Hemtjänsten Kristineberg 

 Hemtjänsten Dalsjöfors 

 Vård- och omsorgsboende Fagerhultsvägen 

 Vård- och omsorgsboende Klintesväng  
 
Avvikelser SoL  
Sammanställning rapporterade avvikelserSoL i Viva, se bilaga 2. 

Det rapporterades totalt 995 SoL avvikelser i verksamhetssystemet Viva kopplat mot vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst och korttid. Motsvarande siffra för 2016 var 1322 (till och med no-
vember). Sammanställningen visar att SoL avvikelserna främst handlar om brister i utförande av 
insats. Orsaken till avvikelserna har främst varit personalbrist och bristande rutiner. Inom Myn-
dighet rapporterades totalt 32 SoL avvikelser. Dessa har främst inträffat inom andra verksamhet-
er och berör till exempel uteblivna insatser inom hemtjänsten. 
 
Av SoL avvikelserna har 47 bedömts som allvarliga. Motsvarande siffra för 2016 var 75. Rappor-
tering av risk för missförhållande/missförhållande enligt lex Sarah ingår i sammanställning av 
rapporterade SoL avvikelser och dessa hamnar under ”allvarliga risker”. Orsak till att detta har 
minskat under 2017 kan vara att antalet lex Sarah rapporter har minskat något samt att rapporten 
fylls i felaktigt. 
 
Analysen visar att det i förvaltningen finns några enheter med inga/få SoL avvikelser samt att det 
inom hemtjänsten finns några enheter som har många registrerade avvikelser i jämförelse med 
övriga hemtjänstgrupper.   
 
Inom Myndighet hanteras SoL avvikelser i pappersform, med anledning av att Viva i nuläget inte 
möjliggör avvikelsehantering, vilket gör att det troligtvis finns ett mörkertal i statistiken.  
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En genomgång av samtliga avvikelser som är kodade med ”annat” har genomförts. Resultatet 
visade oklarheter kring vad som är en SoL avvikelse och vad som inte är en avvikelse som ska 
rapporteras i Viva (t.ex. uteblivet städ som blir utfört en annan dag i veckan). Analysen visade 
även att det saknas vissa koder i Viva som skulle underlätta hanteringen av avvikelserna. 
 
En fördjupad analys och genomgång av SoL avvikelserna för en verksamhet inom hemtjänsten 
har genomförts i syfte att säkra att process och rutiner är kända och efterföljs. Genomgången 
visade på att det finns förbättringsområden inom arbetet med avvikelser såsom att följa upp och 
åtgärda avvikelsen.  
 
Ett arbete har påbörjats med kartläggning och utveckling av processen för rapportering och 
handläggning av avvikelser. Arbetet sker i samverkan inom det sociala klustret och kommer att 
innebära förändringar i rutiner och på sikt utveckling av verksamhetssystemet Viva. 
 
Lex Sarah 
Sammanställning lex Sarah, se bilaga 3.  

 
Anmälan till IVO 
Tre lex Sarah ärenden har anmälts till IVO, två där det bedömts föreligga allvarligt missförhål-
lande och ett där det varit påtaglig risk för allvarligt missförhållande. I samtliga ärenden har IVO 
bedömt att förvaltningen fullgjort sin skyldighet utifrån utredning och vidtagna åtgärder, förutom 
i ett där kompletteringar begärdes in innan ärendet avslutades. Händelserna berör: 

 Stöld har förekommit där ett antal brukare drabbats. Personalrättsliga åtgärder vidtogs och 
rutin för rekrytering av personal förändrades och säkrades upp.  

 Omfattande brister i kommunikation, informationsöverföring och brister i utförande av in-
sats i en larmsituation. De förbättringsområden som identifierades vid utredningen var att 
verksamheten skulle följa den prioriteringsordning som finns vid larm och som ska användas 
vid arbetstoppar samt att informationsöverföring mellan två arbetslag säkerställdes. 

 Brukare som flyttade från ett vård- och omsorgsboende till ett annat. Brukaren var svårt sjuk 
och avled kort efter att denne kom till det nya boendet. De orsaker som identifierades var att 
det saknades en tydlighet i samverkan och kommunikation mellan biståndshandläggare, bo-
endesamordning samt vård- och omsorgsboendena i händelser som denna. Förslag på åtgärd 
var att ta fram en rutin kring ställningstagande/bedömning kring den enskildes behov vid 
byte av boende.  

 
Övrigt inom lex Sarah 

 Ekonomiska övergrepp har förekommit. I detta område ingår försvunna läkemedel från bru-
karna och i dessa ärenden har samarbete skett mellan MAS och SAS i utredningarna. Utred-

ningarna visar att det är svårt att få fram att någon medarbetare varit involverad i händelsen 

och då föreligger det inte något missförhållande enligt lagstiftningen.  

 Brister i kommunikation, informationsöverföring och samverkan är något som har ökat un-
der året och detta är att ta i beaktande inför 2018.  

 Brister i utförande av insatser. I samband med utredning av dessa ses brister i dokumentation 
vilket försvårat utredningen och klarläggandet av händelsen. 
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Dokumentation enligt Socialtjänstlagen 
SAS har inom sitt uppdrag genomfört granskning av social dokumentation både i anslutning till 
verksamhetstillsyner men också vid utredningar enligt lex Sarah. Där det framkommit brister har 
förslag på åtgärder tagits fram för att förbättra kvalitén för brukaren. Det som är genomgående i 
de verksamheter som besökts är att det finns förbättringsområden inom social dokumentation 
och avvikelsehantering. Ett identifierat förbättringsområde är att säkerställa att händelser av vikt 
och det som avviker från genomförandeplan ska dokumenteras i form av åtgärdsregistreringar 
eller som en avvikelse. Innehållet i genomförandeplanen kan också utvecklas inom vissa områden 
såsom brukarens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen. 
 
På vård- och omsorgsboende visar resultatet i oktober månad att 195 av 687 brukare (28 %) sak-
nade aktuell genomförandeplan. Inom hemtjänsten var motsvarande resultat 644 av 1588 brukare 
(41 %) som saknade aktuell genomförandeplan. Analysen visar att det troligtvis finns en osäker-
het och otydlighet i verksamheten kring hur uppgifterna ska skrivas in i Viva.  
 
IVO genomförde ett tillsynsprojekt gällande myndighetsutövning inom socialtjänsten i Västra 
Götalands och Hallands län. Temat för tillsynen var handläggning av utredning gällande bland 
annat äldreomsorg. En granskning av tio utredningar genomfördes inom myndighet av SAS och 
verksamhetsutvecklare som redovisades till IVO. Utifrån denna redovisning gjorde IVO en för-
djupad granskning där äldreomsorgen i Borås inte blev utvald. En slutrapport av hela granskning-
en kommer i mars 2018. 
 
Risk- och konsekvensanalys 
Under 2017 har det inom Vård- och äldreförvaltningen genomförts fem risk- och konsekvensa-
nalyser på övergripande nivå. Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser har handlingspla-
ner upprättats där risk identifierats. Dessa har handlat om: 

 avveckling av trygghetsplatser  

 förändring av området hemtjänst/larm och natt 

 organisation för hantering av resurspass 

 Kapplandsgatan övergång till privat regi – HSV perspektiv 

 översyn av verksamheten verkställighet 
 
Synpunkter  
Sammanställning synpunkter, se bilaga 4. 

Det har rapporterats in 169 synpunkter under året. Analysen har visat att förvaltningen behöver 
förbättra följsamheten till Borås Stads rutin genom att säkerställa att alla synpunkter registreras 
och kodats med de kommungemensamma kriterierna samt att återkoppling ges inom utsatt tid. 
Under året har en lathund tagits fram till cheferna och den kommer att implementeras under 
första kvartalet 2018. 
 
Basala hygienregler och klädregler - egenkontroll 
Sammanställning egenkontroll hygien, se bilaga 5. 

Egenkontroll hygien har omfattat följande områden:  

 Enkät egenkontroll hygien som riktade sig till vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttid 
samt hälso- och sjukvård. Totalt var det 42 enheter (av 61 möjliga) som besvarade enkäten. 

 Enkät egenkontroll genomfördes den 29 mars 2017 och vände sig till alla medarbetare i vård-
nära arbete. Enkäten besvarades av totalt 619 personer.  

 SKL PPM är en nationell kartläggning och genomfördes på vård- och omsorgsboende och på 
korttid. 
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Analysen visar att förvaltningen i hög grad följer de nationella krav som finns kring basala hygien-
rutiner och klädregler. Exempel på områden där verksamheten når framgång är andelen medarbe-
tare som svarar att handdesinfektion används direkt före och efter patientnära arbete användning 
av kortärmade arbetskläder samt låg förekomst av långt hängande hår, ringar, klockor, långa nag-
lar och nagellack.   
 
De utvecklingsområden som identifierats och som verksamheterna arbetar vidare med handlar 
bland annat om att säkra att åtgärder vidtas i de fall där medarbetare inte följer de rutiner/regler 
som finns kring basal hygien samt att säkerställa att det med utgångspunkt från stadens rutin för 
vårdhygien finns utsedda hygienombud, sjuksköterskor med särskilt ansvar för hygien samt att 
det finns fasta mötessituationer då vårdhygien diskuteras. 
 
Munhälsa- nödvändig tandvård 
Rutinen ”Munhälsa-uppsökande och nödvändig tandvård” har reviderats. I rutinen framgår 
vem/vilka som har ansvar/roll att utfärda intyg om nödvändig tandvård (grönt kort) samt att 
erbjuda årlig munhälsobedömning. Utfärdare av intyg samt ansvariga för att erbjuda munhälso-
bedömning har utsetts.  
 

Livsmedelshygien, egenkontroll 
Vård- och omsorgsboende och korttiden har genomfört en enkät i syfte att kartlägga i vilken ut-
sträckning enheterna följer de krav som finns på livsmedelshygien. Totalt svarade 104 personer 
på enkäten fördelat mellan enhetschefer, måltidsombud och övrig omvårdnadspersonal. På frå-
gan om det finns upprättade rutiner för livsmedelskontroll på enheten svarade totalt 22 % nej/vet 
ej. På frågan om verksamheten utför temperaturkontroll på maten enligt fastställd rutin svarade 
23 % nej/vet ej. De åtgärder som har vidtags är att mallar har tagits fram som verksamheterna 
kan utgå ifrån när rutiner upprättas. Informationstillfällen har genomförts för både enhetschefer 
och måltidsombud.  
 
Måltidsmiljön på vård- och omsorgsboende och korttid 
En enkät för egenkontroll utarbetades och genomfördes under hösten. På frågan om det finns en 
dokumenterad veckomatsedel svarade 19 % nej/vet ej och på frågan om det finns en dokumente-
rad rutin för hur måltiderna genomförs (dukning, servering, måltidsmiljö) svarade 19 % nej/vet 
ej. Minst ett måltidsombud/avdelning har utsetts/enhet och en funktionsbeskrivning för rollen 
har tagits fram. Nätverksmöten har genomförts för samtliga måltidsombud (ca 110 personer) och 
alla enheter fick under hösten 2017 i uppdrag att säkerställa egenkontroll livsmedelshygien samt 
att kartlägga nuläget kring måltidssituationen.   
 

Brukarundersökning  
Identifierade styrkor och utvecklingsområden, se bilaga 6. 

Under våren besvarade totalt 391 brukare på Socialstyrelsens enkät inom vård- och omsorgsbo-
ende, vilket motsvarade 56,2 %. Inom hemtjänsten var det totalt 1077 brukare som valde att be-
svara enkäten, vilket motsvarade 63,9%. Resultatet visade att 83 % sammantaget är nöjda med sitt 
vård- och omsorgsboende och 87 % sammantaget är nöjda med sin hemtjänst. 
 
Eftersom Socialstyrelsens brukarundersökning inte riktar sig till de som vistats på korttidsverk-
samheten har förvaltningen valt att utarbeta en egen enkät med frågorna från den nationella 
undersökningen. Under året var det totalt 95 personer som valde att besvara enkäten. Resultatet 
visade att 93 % sammantaget är nöjda med sin korttidsvistelse. 
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Säkerställa en god demensvård  
Resultat från BPSD registret, se bilaga 7. 

Det har genomförts 482 BPSD skattningar på totalt 335 brukare. Motsvarande siffror för 2016 
var 604 BPSD skattningar på totalt 366 brukare. Analysen visar en minskning av både antalet 
BPSD skattningar och antalet brukare som erbjudits skattningar. Orsaken tros vara dels att Kapp-
landsgatan som arbetat aktivt med registret övergått till privat regi men även att den nya förvalt-
ningen ännu inte hittat arbetsformerna för BPSD arbetet då man tidigare haft tre olika arbetssätt i 
de gamla stadsdelarna. Genomförda aktiviteter under året är dels chefsmöten i syfte att få en 
samsyn i arbetet men även användarträffar för BPSD administratörerna i syfte att utbyta erfaren-
heter och lära av varandra inom organisationen. Inom förvaltningen finns ca 270 utbildade BPSD 
administratörer det vill säga medarbetare som har kundskap i arbetet och därmed behörighet att 
registrera i det nationella kvalitetsregistret. Under året har förvaltningen utbildat två medarbetare 
till certifierade BPSD utbildare. 
 
Kompetensutveckling demens 
Beslut har tagits om att utbilda alla medarbetare i demens. Under hösten deltog sammanlagt 601 
medarbetare på vård - och omsorgsboende och korttiden i utbildningarna.  
 
Säkerställa en god palliativ vård i livets slut 
Resultat från det palliativa registret, se bilaga 8. 

Handboken för palliativ vård i livets slut har reviderats med utgångspunkt från det nationella 
vårdprogrammet ”Palliativ vård i livets slutskede” samt Socialstyrelsens utvärdering och samman-
fattning med förbättringsområden ”Palliativ vård i livets slutskede”.  I nuläget når förvaltningen 
inte upp till de nationella målen för palliativ vård och en prioritering och handlingsplaner har 
upprättats i syfte att nå målen under en 2 års period. Områdena som prioriterats är att säkerställa 
att samtliga dödsfall registreras i det palliativa registret samt att öka andelen som fått en smärt-
skattning samt munhälsobedömning sista levnadsveckan.  
 

 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV  
Sammanställning HSL och SoL avvikelser, se bilaga 9 och 10. 

 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälso- och sjukvården inom både LOU 
och LOV.  
 
Under året har driften av ett vård- och omsorgsboende övergått i privat regi. Under en över-
gångsperiod var det stora risker för patientsäkerheten. Det förekom ett stort antal avvikelser på 
uteblivna läkemedel och på icke utförda hälso- och sjukvårdsinsatser. Även en allvarlig händelse 
inträffade, som ledde till en lex Maria. MAS/MAR/SAS  gjorde en oanmäld tillsyn vilket visade 
brister inom hälso- och sjukvården men även brister i styrning och ledning. Efter en intensiv 
samverkan kom enheten tillrätta med arbetssättet och avvikelserna minskade.  
 
Ett flertal lärdomar gjordes gällande övergången från kommunal drift till en privat utförare. Bland 
annat kan ses att det behövs en längre överlämningsperiod om ordinarie medarbetare väljer att 
inte gå över till privat regi. Större insyn krävs från start för att bistå utföraren att säkerställa god 
patientsäkerhet. 
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Under året har MAS/MAR/SAS genomfört sex verksamhetstillsyner. Resultatet visar förbätt-
ringsområden inom dokumentation och det systematiska förbättringsarbetet utifrån avvikelser. 
Tillsynerna har genomförts inom följande enheter: 

 Anneliinas hemtjänst 

 Attendo hemtjänst 

 Brämhults hemtjänst och hemservice 

 Hemma hos dig 

 Kvibergsgatan vård och omsorgsboende 

 Kapplandsgatan vård och omsorgsboende 
 
Under sommaren ökade antal avvikelser gällande läkemedel och uteblivna hälso- och sjukvårdsin-
satser för ett LOV företag. Anledningen till ökade avvikelser var personalomsättningen samt för-
ändringar i chefsledet. En handlingsplan med åtgärder utarbetades vilket ledde till förbättringar.  
 
Några företag inom LOV har tillkommit och några har avslutat sin verksamhet. Detta medför 
ökade risker att insatser missas samt att den enskilde kan utsättas för risk för vårdskada och miss-
förhållande.  
 

Mål och aktiviteter för kommande år 
 
Med utgångspunkt från de identifierade utvecklingsområdena i 2017 års patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse finns en aktivitetsplan framtagen för 2018, se bilaga 11. 
 
Vård- och äldreförvaltningen har att förhålla sig till de övergripande mål som finns i budget 2018 
från kommunfullmäktige och till de mål som vård- och äldrenämnden fastslagit. Samtliga mål har 
omsatts till aktiviteter som ska genomföras och följas upp under 2018. Som ett stöd för att sys-
tematiskt följa upp kvalitetsarbetet har ett årshjul med kalender tagit fram med utgångspunkt från 
SOSFS 2011:9, om ledningssystem. I ledningssystemet finns styrande dokument och för aktivite-
ter och rutiner som ingår i verksamhetens processer. 
 
En stor utmaning för förvaltningen kommande år är att säkra personalförsörjningen inom samt-
liga professioner samt att den nya organisationen ska fungera optimalt. 
 
Inom det sociala klustret kommer ett arbete att bedrivas i syfte att tydliggöra styrning och ledning 
av kvalitetsarbetet. Bland annat kommer rutiner och aktiviter säkras så att identifierade utveckl-
ingsområden efter genomförd egenkontroll vidtas och följs upp. 
 
Under 2018 kommer den i sociala klustret gemensamma processen Att tillhandahålla hälso- och sjuk-
vård att kartläggas.  
 
Krav på samverkan såväl internt som externt med sjukhus och primärvård är angeläget för att 
arbeta förebyggande med syftet att undvika inläggningar på sjukhus. Vården ska ges nära patien-
ten och erbjudas på rätt vårdnivå. Den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård” kommer att innebära ett stort arbete i verksamheten för att patienter ska kunna 
skrivas ut från sjukhus på ett tryggt och säkert sätt. SIP kommer att vara i fokus för alla vårdgi-
vare. 

I arbetet med att införa välfärdsteknik och e-hälsa är patient-/brukarsäkerhet viktigt att beakta.  
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Bilaga 1 - HSL avvikelser Vård- och äldreförvaltningen  
 

 
 
 

 
 
 
 
  

HSL totalt Fall Läkemedel Informations-

överföring

Dokumentation Medicinteknisk

produkt

Trycksår Vårdplanering Delegerad HSL 

insats

HSl insats Teammöte

Dagverksamhet 11 8 3

Hemtjänst 6519 3151 2201 278 201 109 12 113 248 181 25

Korttid 595 393 147 12 10 4 3 3 5 17 1

Larm natt 537 516 11 4 1 2 2 1 0

Vård- och omsorgsboende 4529 2802 1302 65 73 67 21 22 97 71 9

VÄF totalt 2017 12191 6870 3664 359 285 180 36 140 352 270 35

VÄF totalt 2016 11581 6200 3662 355 304 192 37 145 323 306 57

Läkemedelsavvikelser Apoteksfel Dubbel dos Fel tidpunkt Felaktig dos Feldelning 

dosett/från burk 

etc

Helt utebliven 

dos

Läkemedel 

givet till fel 

patient

Ofullständig 

dos

Annat

Dagverksamhet 2 1

Hemtjänst 4 33 113 109 57 1410 19 173 411

Korttid 8 9 15 14 80 5 17 23

Larm natt 1 1 7 4

Vård- och omsorgsboende 8 38 78 53 30 812 24 98 239

VÄF totalt 2017 12 80 203 177 101 2310 48 288 677
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Bilaga 2 - SoL avvikelser Vård- och äldreförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SoL händelsen berör Brister i 

bemötande av 

anställd mfl

Brister i fysisk 

miljö

Brister i 

respekt och 

integritet

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Brister i 

utförande av 

insats

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt 

övergrepp

Psykiskt 

övergrepp

Schemafel Annat Antal 

redovisade 

avvikelser

Dagverksamhet 1 2 3

Hemtjänst 14 6 11 294 17 7 3 328 639

Korttid 1 18 16 35

Larm natt 2 4 2 37 1 14 54

Vård- och omsorgsboende 12 11 9 167 3 15 4 70 264

VÄF totalt 2017 28 22 0 22 516 20 24 7 0 430 995

SoL orsak Bristande 

rutiner

Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarfördelning
Otillräcklig 

information

Otilräckliga 

instruktioner

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat

Dagverksamhet 1 2

Hemtjänst 136 121 40 14 74 14 19 226 209

Korttid 2 2 1 23 8

Larm natt 31 13 2 17 4 7 5 13

Vård- och omsorgsboende 45 21 15 8 12 7 23 135 72

VÄF totalt 2017 214 158 58 22 103 25 49 389 304

SoL riskanalys Ingen risk Risk som skall 

åtgärdas

Allvarliga risker

Dagverksamhet 3

Hemtjänst 497 124 16

Korttid 33 3

Larm natt 39 11 5

Vård- och omsorgsboende 161 78 26

VÄF totalt 2017 733 216 47

SoL händelsen berör 

(pappersblankett)

Brister i 

bemötande

Brister i fysisk 

miljö

Brister i 

respekt och 

integritet

Brister i 

rättsäkerhet
Brister i 

utförande av 

insats

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt 

övergrepp

Psykiskt 

övergrepp

Annat Antal redovisade 

avvikelser

Myndighet 5 21 6 32
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Bilaga 3 – Lex Sarah 
 

 
 
Av de 51 ärenden som avslutats under 217 har tre anmälts till IVO (nummer 4 och 5 i tabellen ovan). 
 
  

Lex Sarah 2017 1 Utredning 

avslutas - inget 

missförhållande

2 Utredning 

avslutas - risk för 

missförhållande

3 Utredning 

avslutas - 

missförhållande

4 Utredning 

avslutas - påtalig 

risk för allvarligt 

missförhållande

5 Utredning 

avslutas - allvarligt 

missförhållande

Totalt antal

Hemtjänst 20 4 2 0 2 28

Korttid 2 1 0 0 0 3

Myndighet 0 0 1 0 0 1

Vård- och omsorgsboende 8 8 2 1 0 19

VÄF totalt 2017 30 13 5 1 2 51
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Bilaga 4 – Synpunkter 
 

 
 
Av de inkomna synpunkterna så har endast hälften kategoriserats och på grund av det är det osäkert att ange den vanligaste verksamhetsspecifika syn-
punkten. 
 
 
  

Synpunkter Antal

IT/Förebyggande/Mötesplatser 3

Myndighet 25

Hälso- och sjukvård 9

Hemtjänst, larm och natt 59

Korttid 5

Vård- och omsorgsboende 21

Kost och vaktmästeri 11

Övrigt/Övergriande VÄF 36

Totalt VÄF 169
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Bilaga 5 – Basala hygienrutiner och klädregler 
 
Egenkontroll hygien  
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Bilaga 6 - Brukarundersökning 
 
Vård- och omsorgsboende 

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen (96 %) Det övergripande utvecklingsområdet är att öka brukarnas upplevelse av delaktighet, 

inflytande och att man har en meningsfylld dag. Två av områdena verksamheten 
kommer att arbeta vidare med är: 

Brukarna känner sig trygga på sitt vård- och omsorgsboende (88 %) Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds (61 %) 

Brukarna känner förtroende för personalen (87 %) Brukarna upplever måltiden som en trevlig stund på dagen (69 %) 

 
Hemtjänst 

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen (95 %) Brukarna upplever att man kan påverka vilka tider personalen kommer (49 %) 

Brukarna känner förtroende för personalen (90 %) Brukarna upplever att personalen i förväg meddelar om tillfälliga förändringar (56 %) 

Brukarna upplever att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras (86 %) 

Brukarna upplever att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna 
åsikter och önskemål (86 %) – Mål från kommunfullmäktige minst 90 %. 

 Brukarna upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 
(82%) – Mål från kommunfullmäktige minst 90 %. 

 
Korttid 

Styrkor Utvecklingsområden 
Brukarna upplever ett bra bemötande från personalen (99 %) Brukarna upplever måltiden som en trevlig stund på dagen (84 %) 
Brukarna känner sig trygga under sin korttidsvistelse (97 %)  
Brukarna känner förtroende för personalen (92 %)  
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Bilaga 7 - BPSD registret 
 

 
*NPI är en skala som är utvecklad för att mäta beteendesymptom (BPSD) vid olika demenssjukdomar. 
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Bilaga 8 – Palliativa registret 
 
Samtliga kvalitetsindikatorer i registret 

 
 
Socialstyrelsens indikatorer 
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Bilaga 9 – Avvikelser HSL privata utförare 
 

 
 

 
 
  

HSL avvikelser HSL totalt Fall Läkemedel Informations-

överföring

Dokumentation Medicinteknisk

produkt

Trycksår Vårdplanering Delegerad HSL 

insats

HSL insats Teammöte

Privat hemtjänst 1339 80 261 34 34 14 0 4 51 18 3

Privat vård och 

omsorgsboende

2179 381 318 21 16 34 5 2 53 9 1

Totalt privat utförare 3518 461 579 55 50 48 5 6 104 27 4

Läkemedelsavvikelser Apoteksfel Dubbel dos Fel tidpunkt Felaktig dos Feldelning 

dosett/från burk 

etc

Helt utebliven 

dos

Läkemedel 

givet till fel 

patient

Ofullständig 

dos

Annat

Privat hemtjänst 5 21 6 1 163 15 71

Privat vård och 

omsorgsboende

1 9 19 4 6 227 3 14 52

Totalt privat utförare 1 14 40 10 7 390 3 29 123
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Bilaga 10 – Avvikelser SOL privata utförare 
 

 
 

 
   

 
  

SoL händelsen berör Brister i 

bemötande av 

anställd mfl

Brister i fysisk 

miljö

Brister i 

respekt och 

integritet

Brister i 

rättsäkerhet vid 

handläggning och 

genomförande

Brister i 

utförande av 

insats

Ekonomiska 

övergrepp

Fysiskt 

övergrepp

Psykiskt 

övergrepp

Schemafel Annat Antal redovisade 

avvikelser

Privat hemtjänst 2 1 2 28 1 1 20 50

Privat vård och 

omsorgsboende

1 4 23 1 20 48

Totalt privat utförare 3 5 0 2 51 0 2 1 0 40 98

SoL orsak Bristande 

rutiner

Brister i 

kommunikation

Brister i 

samverkan

Oklar 

ansvarfördelning
Otillräcklig 

information

Otilräckliga 

instruktioner

Otillräckliga 

kunskaper

Personalbrist Annat

Privat hemtjänst 19 7 2 4 7 2 4 22

Privat vård och 

omsorgsboende

19 2 3 1 5 6 21

Totalt privat utförare 38 9 5 5 7 2 9 6 43

SoL riskanalys Ingen risk Risk som skall 

åtgärdas

Allvarliga risker

Privat hemtjänst 29 19 3

Privat vård och 

omsorgsboende

25 19 4

Totalt privat utförare 54 38 7



 

 
 

 
Bilaga 11 – Planerade aktiviteter 2018 
 
Avvikelser HSL 

 Kartläggning och tydliggörande av processen för avvikelser för hälso- och sjukvård. I sam-
band med detta arbete kommer Viva vid behov anpassas i syfte att uppfylla verksamheternas 
behov av att på ett systematiskt sätt rapportera, utreda och följa upp inträffade avvikelser.  

 Genomgång av samtliga avvikelser som kodats som ”annat” i syfte att vid behov komplettera 
Viva med koder som underlättar hanteringen av avvikelser.  

 Fördjupad analys av verksamheter med få eller många avvikelser i syfte att säkerställa att rutin 
och processer är kända. 

 Införa digitala signeringslistor för att säkra att patienten får sina beställda hälso- och sjuk-
vårdsinsatser. 

 Förtydliga vad som ska rapporteras som en HSL avvikelse. 

 Arbetssättet kring avvikelser i vårdsamverkan ses över. 
 
Avvikelser SoL samt lex Sarah 

 Fortsatt arbete med kartläggning och utveckling av processen för rapportering och handlägg-
ning av SoL samt lex Sarah rapportering inklusive utveckling av Viva. 

 Genomföra fördjupade analyser kopplat mot några hemtjänstområden i syfte att berörd en-
hetschef ska få hjälp/stöd i processen för avvikelser. Med processen avvikelser avses att iden-
tifiera, rapportera, utreda och följa upp händelserna. 

 Se över och tydliggöra rutiner för hantering av avvikelser och lex Sarah rapportering kopplat 
mot området Myndighet.  

 Säkra rutinerna så att identifierade utvecklingsområden efter lex Sarah vidtas och följs upp. 
 
Basala hygienregler och klädregler - egenkontroll 

 Egenkontroll genomförs under veckorna 12-13. Resultatet analyseras och åtgärder planeras 
på både förvaltnings- och verksamhetsnivå under våren med uppföljning under hösten.  

 
Dokumentation enligt socialtjänstlagen 

 Säkerställa att rutiner efterföljs genom att följa upp andelen aktuella planer två gånger per år. 

 Visstidsanställning av verksamhetsutvecklare 50 % med uppdrag att bland annat säkra den 
sociala dokumentationen. 

 
Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen  

 Förbättra och utveckla kvalitén i HSV dokumentationen. 

 Öka följsamhet till rutinen patientjournalens innehåll. 
 
Förebyggande insatser i syfte att förhindra fall, undernäring och trycksår  

 Öka andelen riskbedömningar, säkra att åtgärder vidtas och öka kompetensen kring det risk-
förebyggande arbetet. 

 
Individens behov i centrum  

 I samarbete med sociala omsorgsförvaltningen pågår ett projekt där man kommer att ta fram 
arbetsplaner för fortsatt implementering av IBIC.  
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Kompetensutveckling 

 Genomförande och uppföljning av KAL gruppernas handlingsplan kommer att stå i fokus. 
Detta för att säkerställa kompetens och att personal kan rekryteras.  

 Implementera och öka följsamhet till socialstyrelsens nationella riktlinjer inom de områden 

som är aktuella. 

Livsmedelshygien - egenkontroll 

 Med utgångspunkt från resultatet i 2017 års egenkontroll vidtas åtgärder inom berörda verk-
samheter. Uppföljning och information ges i samband med chefsmöten och nätverksträffar för 
måltidsombud. Enkäten för egenkontroll kommer att genomföras på nytt under hösten 2018. 

 Från och med våren 2018 ingår livsmedelshygien som en del i förvaltingens chefsintroduktion. 
 
Läkemedel 

 För en säker läkemedelshantering behövs fortsatt arbete med läkemedelsskåp. 

 Minska andelen äldre med olämpliga läkemedel genom bland annat ett ökat samarbete med 

ansvarig läkare. 

Meningsfull dag, Vård- och omsorgsboende 
Brukarna ska uppleva en meningsfull dag där man är delaktig och har inflytande. Den enskilde 
ska vara huvudpersoner i sin egen vardag. Under 2018 fokuserar vi på att ge den enskilde en me-
ningsfull vardag med aktivitet och måltidsmiljö i centrum genom att 

 öka andelen brukare som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds 

 öka andelen brukare som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen. 
 
Munhälsa 

 Implementera rutinen ”Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård” säkerställa att ruti-
nen är implementerad och efterföljs i organisationen.  

 Genomföra utbildningstillfällen för baspersonal om daglig munvård, munhälsobedömning och 
kostens betydelse för äldre kommer att genomföras fem gånger under året.  

 Förvaltningen har fått i uppdrag att med start 2018 och tre år framåt anställa en tandhygienist i 
samverkan med VGR. 

 
Måltiden en trevlig stund på dagen 

 Förbättra måltidsmiljön genom att verksamheterna systematiskt arbetar med ständiga förbätt-
ringar utifrån valde utvecklingsområden.  

 Nätverksmöten kommer att genomföras på både förvaltnings- och verksamhetsnivå i syfte att 
stödja måltidsombuden i förbättringsarbetet samt att sprida goda exempel. 

 
Samverkan 

 Fortsatt arbete med handlingsplan i lokal närvårdssamverkan. 

 Slutföra projektet ”Hemgång från sjukhus eller sjukhusbesök”.  
 
Samordnad individuell vårdplan 

 Följa och utveckla arbetet med SIP samt följa patientens delaktighet i vård- och rehabilite-

ringsplaner. 

 Utbilda SIP lotsar samt genomföra informationstillfällen för berörda yrkeskategorier. 
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Synpunkter 

 Implementering av en enklare lathund för att alla synpunkter ska registreras, kategoriseras och 
återkopplas inom given tidsram.  

 Översyn av ”organisationen” i synpunktshanteringssystemet så att enhetscheferna kan ersätta 
varandra vid frånvaro. 

 
Säkerställa en god demensvård 

 Ett tvärprofessionellt processteam kommer att bildas. I teamets uppdrag ingår bland annat att 
säkra förvaltningens rutiner och resultat med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna och 
förvaltningens mål.  

 Fortsatt utbildning inom demens för all tillsvidare anställd personal inom vård- och omsorgs-
boende, hemtjänst och dagverksamheter. Legitimerad personal kommer att erbjudas en 
skräddarsydd utbildning. 

 Fortsatt utveckling av arbetssättet kring BPSD. 
 
Säkerställa en god palliativ vård vid livets slut  

 Ett tvärprofessionellt processteam kommer att bildas. I teamets uppdrag ingår bland annat att 
säkra förvaltningens rutiner och resultat med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna och 
förvaltningens mål. Teamet har även i uppdrag att implementera handboken i linjen, utarbeta 
förslag på stöddokument och kompetensplan palliativ vård.  
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Översyn av verkställighetens organisation 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att  

1.  Godkänna upprättad handlingsplan.  

2. Återkoppling sker månadsvis till nämnden.         

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 oktober att ge 

förvaltningen i uppdrag att redovisa: 

1. En analys av nuvarande organisation med fokus på hur styrning, 

kommunikation och samverkan fungerar. 

2. En handlingsplan för hur styrning, kommunikation och samverkan kan 

stärkas. 

3. Förvaltningen ska nyttja kompetens på Stadsledningskansliet för att få 

en så allsidig bild som möjligt av nuläget. 

Vård- och äldreförvaltningen upphandlade en extern konsult för genomlysning 

av verksamhetsområdet Verkställighet med fokus på ovanstående områden. 

EY, Ernst & Young AB, fick uppdraget och har nu redovisat sin rapport för 

nämnden.             

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 oktober att ge 

förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 30 november 

redovisa: 

1. En analys av nuvarande organisation med fokus på hur styrning, 

kommunikation och samverkan fungerar. 

2. En handlingsplan för hur styrning, kommunikation och samverkan kan 

stärkas. 

3. Förvaltningen ska nyttja kompetens på Stadsledningskansliet för att få 

en så allsidig bild som möjligt av nuläget. 

I en delrapport till nämnden den 30 november 2017 beskrevs att Vård- och 

äldreförvaltningen hade fört en dialog med Stadsledningskansliet om hur 

uppdraget kunde omhändertas och på vilket sätt Stadsledningskansliet kunde 
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bidra i arbetet. Vid dialogen konstaterades att uppdraget var omfattande och 

komplext och att Vård- och äldreförvaltningen därför skulle upphandla en 

extern konsult för en genomlysning av verksamhetsområdet Verkställighet med 

fokus på styrning, kommunikation och samverkan. Syftet med genomlysningen 

var att få en gemensam bild av hur det står till i verkställighetsorganisationen 

gällande nämnda fokusområden. Ett förfrågningsunderlag togs fram och i det 

definieras uppdraget att omfatta: 

 en genomlysning av nuvarande organisation med fokus på hur styrning, 

kommunikation och samverkan fungerar i Vård- och 

äldreförvaltningens verkställighetsdel, 

 en kartläggning av hur processen från beställd till utförd insats inom 

hemtjänsten fungerar, 

 hur planering av insatsscheman inom hemtjänsten fungerar jämfört med 

vad som faktiskt utförs, 

 hur schemaläggning av personal utifrån verksamhetens behov fungerar, 

 samt att ge förslag på handlingsplan för att förstärka ev. brister. 

En genomlysning enligt ovan skulle även innefatta de ofta förekommande 

frågorna om hur Central planering och Time Care fungerar och, om brister 

upptäcks, förslag på eventuella åtgärder. 

Vård- och äldreförvaltningen upphandlade en extern konsult för genomlysning 

av verksamhetsområdet Verkställighet med fokus på ovanstående områden. 

EY, Ernst & Young AB, fick uppdraget och har nu redovisat sin rapport för 

nämnden, både muntligt den 28 februari på nämndens utvecklingsdagar.     

EY har genomfört intervjuer, både enskilt och i grupp, med ett flertal personer 

på alla nivåer i organisationen och även med fackliga representanter, samt 

genomfört tre workshops för att säkerställa och förankra de förslag de kommit 

fram till i sitt arbete. Fackförbundet Kommunal har varit behjälpliga med att 

föreslå medarbetare från verksamheten till intervjuer och workshops. 

Konsulten menar att arbetssättet har gett dem en förutsättning att bilda sig en 

tydlig bild av nuläget samt att föreslå åtgärder framåt.  

Redovisningen innehåller en gap-analys, dvs. en analys över skillnaderna mellan 

önskat läge och faktiskt läge, gällande områdena styrning, kommunikation och 

samverkan. När de gäller de övriga frågeområdena, som gäller schemaläggning i 

olika former, har en processkartläggning gjorts. Utifrån dessa analyser har ett 

antal utvecklingsområden föreslagits inom respektive frågeområde. 

Under tiden som EYs arbete med genomlysningen har pågått, har Vård- och 

äldreförvaltningen vidtagit ett antal åtgärder som innebär att ”nuläget” har 

förändrats sedan uppdraget påbörjades. Det kan dock konstateras att de 

åtgärder som vidtagits i mångt och mycket ligger inom ramen för det som EY 

föreslår. Och flera punkter som föreslås har varit uppe för diskussion men ännu 

ej åtgärdats. Rapporten ger dock en bekräftelse på att Vård- och 
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äldreförvaltningens arbete går i rätt riktning. Förvaltningen kommer nu att 

omhänderta de utvecklingsområden som föreslås och, om behov av politiska 

beslut finns, återkomma till nämnden. Uppföljning om hur arbetet fortskrider 

sker månadsvis av förvaltningschef på Vård- och äldrenämndens förmöten.  

Beslutsunderlag 

1. EY, konsultrapport: Borås Stad, Genomlysning av 

verkställighetsorganisationen 

2. Handlingsplan Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder                                

Samverkan 

Samverkas på FSG 2018-03-21 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund till uppdraget
Borås Stads Vård- och äldrenämnd beslutade den 26 oktober 2017 att låta genomföra en analys
av organisationen inom förvaltningens verkställighetsdel. Detta mot bakgrund av att större
organisationsförändringar  har  skett  efter  avskaffande  av  stadsdelsnämnder.  EY  har  fått  i
uppdrag av nämnden att genomföra analysen.

1.2. Syfte och omfattning
Syftet med analysen är att uppnå en, för alla organisationsnivåer, gemensam bild av nuläget i
verkställighetsorganisationen vad gäller styrning, kommunikation och samverkan. Analysen ska
omfatta följande delar:

1. En genomlysning av verkställighetsorganisationen, med fokus på hur styrning,
kommunikation och samverkan fungerar.

2. Analys av hur schemaläggning av personal utifrån verksamhetens behov fungerar.
3. En kartläggning av hur processen från beställd till utförd insats inom hemtjänsten fungerar,

samt  hur  planering  av  insatsscheman  inom  hemtjänsten  fungerar  jämfört  med  vad  som
faktiskt utförs.

4. En handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.

1.3. Metod och avgränsningar
Analysen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och workshops. För hemtjänsten
har statistik avseende planerad och utförd tid analyserats. I genomförandet har delaktighet och
öppen kommunikation eftersträvats i syfte att skapa förutsättningar för en gemensam bild av
nuläget inom verkställighetsorganisationen. Det innebär att representanter för både nämnd,
ledning,  medarbetare  och  fackförbund  har  involverats  i  arbetet.  En  fullständig  käll-  och
deltagarförteckning återfinns i bilaga 1.

Slutresultatet av analysen presenteras i denna rapport och är baserad på en så kallad gap-analys
som belyser skillnader mellan önskat läge och nuläge. Resultatet av analysen har förankrats med
verksamhet och nämnd i samband med avslutande workshops och muntlig avrapportering. Detta
för att säkerställa en korrekt och väl kommunicerad analys och handlingsplan. I analysen är det
den  organisation  som  rådde  under  2017  som  är  utgångspunkt.  Vi  är  medvetna  om  att
förändringar har genomförts under 2018 och har beaktat dessa i rapporten.

Vi  vill  särskilt  poängtera  att  denna  slutrapport  endast  utgör  en  del  av  uppdraget.  Rapporten
återspeglar inte allt arbete som utförts inom ramen för uppdraget. En minst lika viktig del av
uppdraget har varit att involvera organisationen, som fått möjligheter att mötas och diskutera
utmaningar och möjligheter gemensamt. På så vis har den gemensamma bilden av nuläget mellan
olika organisationsdelar stärkts. Det utgör en stark plattform för att fortsätta förändringsarbetet
även efter att uppdraget har slutförts.
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2. Bakgrund – verkställighetsorganisationen under 2017
Kommunfullmäktige  i  Borås  Stad  beslutade  i  budget  2015  att  den  tidigare  politiska
organisationen med tre stadsdelsnämnder - Norr, Öster och Väster - skulle avskaffas. Vid
årsskiftet  2016/2017 bildades  istället  fyra  facknämnder.  Vård-  och  äldrenämnden  var  en  av
dessa.  Därmed övertog Vård- och äldrenämnden det samlade ansvaret för äldreomsorg,
hemsjukvård samt förebyggande och öppen verksamhet som bedrivs i kommunen.

I den nya förvaltningsorganisationen bildades en verkställighetsdel bestående av två
hemtjänstområden och två vård- och omsorgsboendeområden; Norr och Söder.
Verkställighetsorganisationen innefattade fyra chefsled (se figur 1 nedan), istället för som
tidigare tre chefsled.

Figur 1. Verkställighetsorganisationen 2017

*VOBO = vård- och omsorgsboende

Målet med den nya organisationen var en likvärdig och rättvis service till stadens invånare. Det
fanns sedan tidigare kännedom om att de tre stadsdelarna hade olika arbetssätt och ekonomiska
förutsättningar. Förhoppningen var att en gemensam organisation skulle minska skillnaderna för
stadens brukare.

Kommunstyrelsen och fackförbundet Kommunal beslutade 2013 om ett nytt lokalt kollektivavtal
som rörde verkställigheten inom äldreomsorgen. Avtalet reviderades den 19 oktober 2016.
Avtalet innefattar två huvudsakliga delar; rätt till heltid samt individuell verksamhetsanpassad
schemaläggning. I det sistnämnda ingår följande:

► Arbetstidsscheman som kan variera i antal timmar under olika schemaperioder utifrån
verksamhetens behov

► Möjlighet för medarbetarna att påverka sin arbetstid genom att lägga så kallade
”önskescheman”.

► Möjlighet för arbetsgivaren att schemalägga så kallade resurspass, det vill säga arbetspass
där medarbetaren ska vara tillgänglig inom egen eller annan enhet i kommunen.

Som en förlängning av arbetstidsavtalet infördes också ett antal rutiner kring schemaläggningen.
Bland annat beslutades att alla enheter skulle använda det digitala schemaläggningssystemet
Time  Care.  Det  beslutades  också  att  scheman skulle  läggas  för  fyraveckorsperioder  samt  att
medarbetarna skulle arbeta varannan helg.

Förvaltningschef Verksamhetschef

Områdeschef
hemtjänst norr 14 enhetschefer

Områdeschef
hemtjänst söder 10 enhetschefer

Områdeschef
VOBO* norr 11 enhetschefer

Områdeschef
VOBO* söder 13 enhetschefer
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Omorganisationen och arbetstidsmodellen ledde successivt under 2017 till alltmer turbulens
inom verkställighetsorganisationen. Under året förekom ett stort antal insändare i Borås tidning
från medarbetare som påtalade missnöje med arbetstidsmodellen. I november demonstrerade
cirka 150 personer mot schemaläggningsmetoderna och dess konsekvenser för arbetsmiljön. I
december beslutade Kommunstyrelsen att säga upp dåvarande förvaltningschef. Några veckor
senare lämnade även verksamhetschef för verkställighetsorganisationen sin tjänst.

För att få bukt med utmaningarna inom organisationen har ett antal förändringar initierats under
2018. Ytterligare en organisationsförändring har genomförts, där det så kallade fjärde
chefsledet samt områdesindelningen tagits bort (se figur 2 nedan).

Några av de mest kritiserade delarna av schemaläggningen har också förändrats under 2018.
Den tidigare rutinen att semester endast kan önskas för en hel vecka har tagits bort. Det pågår
även diskussioner om att förändra schemaperioderna.

Figur 2. Verkställighetsorganisationen 2018

Förvaltningschef

Verksamhetschef
hemtjänst 24 enhetschefer

Verksamhetschef VOBO 24 enhetschefer
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3. Genomlysning – styrning, kommunikation och samverkan

3.1. Analysmodell
För att genomlysa hur styrning, kommunikation och samverkan fungerar inom
verkställighetsorganisationen har en så kallad gap-analys genomförts. En gap-analys innebär en
jämförelse mellan önskat läge och faktiskt läge inom en organisation eller en organisationsdel.
Analysen används för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättring.

Vi har i gap-analysen utgått från ett önskat läge inom de tre områdena styrning, kommunikation
och samverkan.  Det faktiska läget som beskrivs är  baserat på vår analys utifrån genomförda
dokumentstudier, intervjuer och workshops. I gap-analysen redovisas också de övergripande
styrdokument  och  rutiner  som  finns  inom  respektive  område.  Detta  i  syfte  att  illustrera  den
formella styrning som existerar och som är att betrakta som en del i det önskade läget.

I  avsnitt  3.2  nedan  redovisas  gap-analysen  i  sin  helhet.  I  bilaga  2  beskrivs  och  förklaras
respektive  område  i  analysen  mer  ingående.  I  bilagan  redogörs  också  mer  ingående  för  de
styrdokument som finns inom respektive område.

3.2. Gap-analys

1. STYRNING

Formell struktur Budget, verksamhetsbeskrivning, delegationsordning, reglemente för VÄN,
mål och ledstjärnor för VÄF, chefs- och medarbetaröverenskommelser

Önskat läge Faktiskt läge

Fungerande
styrkedja

nämnd-ledning-
verksamhet

Styrning följer inte alltid linjeorganisationen. Informationsflöden avbryts
längs vägen eller hoppar över chefsled.
Mål och beslut från nämnd/ledning når inte verksamheten.
Det saknas överblick över gällande riktlinjer och rutiner.

Tydliga mål som
är förankrade i
verksamheten

Det saknas tydlig prioritering och riktning för verksamheten. Det har
medfört att arbetssätt från en av de tidigare stadsdelarna upplevts som
förhärskande.
Endast målsättningar kring ekonomi har förankrats i verksamheten.
Mål som rör verksamhetens kvalitet har inte tolkats och brutits ned.
Verksamhetsmål för förvaltningen beslutades under hösten 2017 och
fungerade ej som ett styrmedel under året.

Tydliga ansvar
och mandat

Nämnden upplevs ibland ta en alltför operativ roll, vilket tränger undan
chefsleden.
Förväntningar på respektive chefsled är otydliga. Områdeschefens roll
och mandat har varit särskilt otydligt.
Stödfunktionernas uppdrag är inte tydliggjorda.
Förvaltningsledningen har behandlat detaljfrågor i för hög utsträckning
under året. Dagordningen har sällan hunnits med.
Struktur för mötesfora (ledningsgrupp, APT) finns, men det är i praktiken
otydligt vilka frågor som ska behandlas var.



6

Fungerade
uppföljning

Nämndens och ledningens uppföljning av verksamheten har fokuserat på
detaljer snarare än helhet.
Områdeschef och enhetschef har inte fått tydlig återkoppling från
förvaltningsledning.
Den uppföljning som enhetschef gör i verksamhetssystemet Stratsys
beaktas inte.
Uppföljning upplevs inte vara kvalitetssäkrad och ifrågasätts därför.

Tillräckliga
resurser för att

klara mål och
uppdrag

Brist på personal och vikarier innebär begränsade förutsättningar att
arbeta enligt beslutad arbetstidsmodell och beslutade rutiner.
Arbetsmiljön upplevs som ett problem och hämmar attraktiviteten för
Borås stad som arbetsgivare.
Det finns frustration kring nämndens överskott i relation till sparkrav och
arbetsmiljö.

2. KOMMUNIKATION

Formell struktur Kommunikationspolicy

Önskat läge Faktiskt läge

Fungerande
kommunikation;

rätt funktioner
får rätt

information i
rätt tid

Bristande kommunikation mellan chefer i olika led har skapat avsaknad av
samsyn kring vad som gäller i organisationen.
Väsentliga beslut har inte kommunicerats; organisationen upplevs som
tyst.
Chefer har inte haft tillräcklig information och underlag för att kunna
motivera beslut i verksamheten.

Det finns en
strategi för hur

frågor ska
kommuniceras

Strategier för kommunikation av väsentliga frågor har utarbetats, men
inte verkställts. Kommunikation med media har diskuterats mer än intern
kommunikation.
Kommunikation har inte följt linjeorganisationen. Information har
stoppats eller tagit alternativa vägar (ex. medarbetare – nämnd).

Det är tydligt
vilka frågor och

budskap som bör
kommuniceras

Avsaknad av prioritering och riktning har medfört otydlighet kring vad
som bör kommuniceras.
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3. SAMVERKAN

Formell struktur Samverkansavtal, lokal samverkansöverenskommelse, rutiner avseende
systematiskt arbetsmiljöarbete

Önskat läge Faktiskt läge

Fungerande
samverkan med

fackliga

Såväl arbetsgivare som arbetstagare upplever att tidig dialog mellan
parterna inför beslut och förändringar saknas.

Samverkansavta
let följs Samverkansbrott har förekommit.

Det finns en röd
tråd mellan

FSG*, LSG** och
APT***

FSG beskrivs som välfungerande.
Begränsning av chefsrepresentanter i LSG har medfört att
samverkansinformation inte varit känd i hela organisationen.
Det upplevs som otydligt vilka frågor som ska hanteras på APT respektive
LSG.

* FSG = förvaltningens samverkansgrupp
** LSG = lokal samverkansgrupp
*** APT = arbetsplatsträff

3.3. Vägen framåt
Det kan konstateras att det inom samtliga tre områden finns påtagliga gap mellan det önskade
läget och det faktiska läget. Vår uppfattning är att de förändringar som gjorts under 2018 till
viss del har minskat några av dessa gap. Flera av de problem som funnits vad gäller både
styrning,  samverkan  och  kommunikation  har  varit  kopplade  till  införandet  av  det  fjärde
chefsledet, som nu är borttaget. Problemen, framför allt vad gäller styrning och kommunikation,
har också delvis handlat om personkonflikter och bristande tillit enskilda chefer emellan. Även
detta är nu förändrat.

Samtidigt menar vi att ett antal grundläggande utmaningar återstår. Omorganisationen
genomfördes utan att en gemensam riktning för den nya organisationen var tydligt utpekad. Det
har  skapat  en  känsla  av  oordning  och  otydlighet  i  roller  och  ansvar.  Det  har  också  gjort  att
arbetssätt från en av de tre stadsdelarna har blivit normen i organisationen, istället för att nya,
gemensamma arbetssätt har skapats. Även efter de förändringar som genomförts i början av
2018 ser vi behov av fortsatt arbete för att stärka och förtydliga dessa områden.

Våra utvecklingsförslag kopplade till styrning, kommunikation och samverkan redovisas i
handlingsplanen i avsnitt 6.1. Vid utveckling av handlingsplanen har hänsyn tagits till den
prioritering av utvecklingsförslag som gjordes i samband med avslutande workshops med
hemtjänsten och vård- och omsorgsboende.
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4. Schemaläggning

4.1. Bakgrund: Införande av ny arbetstidsmodell, Time Care och central
bemanning

Kommunstyrelsen  och  Kommunal  beslutade  2013  om  en  ny  arbetstidsmodell.  Som  nämnt  i
bakgrundsbeskrivningen syftar modellen till att möjliggöra en planering som gynnar både
brukare och medarbetare. De två grundstommarna i modellen är rätt till heltid samt individuell
och verksamhetsanpassad schemaläggning.

Som ett led i den individuella schemaläggningen infördes från och med 2017 det elektroniska
schemaplaneringssystemet Time Care i hela verkställighetsorganisationen. Medarbetare lämnar
egna förslag på arbetsschema i systemet. Förslaget ska därefter godkännas av chef. Systemet
har en inbyggd funktion som omöjliggör schemaläggning som bryter mot arbetstids-
lagstiftningens krav, exempelvis vad gäller dygns- och veckovila.

Time Care infördes initialt som ett pilotprojekt inom ett hemtjänstområde i tidigare stadsdel Norr.
Därefter  infördes  det  successivt  på  fler  enheter  inom  samma  stadsdel.  I  samband  med
sammanslagningen  av  stadsdelsnämnderna  beslutades  att  införa  systemet  inom  hela
verkställighetsorganisationen.

Ytterligare en förändring som haft bäring på schemaläggningen är kommunfullmäktiges beslut
om att införa en centralt placerad bemanningsenhet i Borås stad från och med 2017. Enheten
har i uppdrag att serva förvaltningarna med timvikarier.

4.2. Vår analys
En stor del av det missnöje som framförts i media och internt under hösten 2017 kretsar kring
just arbetstidsmodellen och Time Care. Enskilda medarbetare skriver i insändare att
förändringarna medfört ökad stress och en känsla av att inte kunna planera sin egen vardag.

Några enhetschefer och medarbetare som vi träffat inom ramen för genomlysningen delar den
bild  som  framförts  i  media.  Andra  upplever  att  den  nya  arbetstidsmodellen  och
schemaplaneringen lett till positiva förändringar, såsom större flexibilitet. Det finns således
ingen samstämmig bild av huruvida förändringarna varit positiva eller negativa. Vad som står
klart är att det finns ett antal utmaningar som återkommer i diskussionerna. Dessa utmaningar
kan  delas  in  i  tre  huvudsakliga  områden;  bristande  kommunikation,  personalbrist  och
systemfrågor. Respektive område beskrivs och förklaras nedan.

Kommunikation. I samband med beslutet om att införa Time Care i en av de tidigare
stadsdelsförvaltningarna genomfördes vissa insatser i syfte att åstadkomma ett bra
införande. Enhetschefer utbildades i bemanningsekonomi. En projektgrupp för
införandet bildades och mötte verksamheterna för att informera och besvara frågor.
När Time Care sedan skulle införas i samtliga stadsdelar gjordes inte motsvarande
kommunikationsinsatser. Enligt vår bedömning hade ledningen underskattat de
skillnader  som  fanns  i  de  olika  stadsdelarna.  Ledningen  hade  planerat  för  ett
införande som skulle fungera likadant i en stadsdel där enheterna tidigare inte
arbetat med ”tvättstugescheman” som i en stadsdel där flera enheter sedan länge
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arbetat på detta sätt. Det pilotinförande som genomförts hade inte heller utvärderats
och legat till grund för förbättringar. Under hösten 2017 började missnöje uttryckas
med vissa delar av arbetstidsmodellen och den praktiska implementeringen av denna.
Det rörde framförallt resurspass, fyraveckorsscheman och arbete varannan helg. Det
fanns enligt vår bild inte beredskap i organisationen att bemöta detta missnöje. Det
uppges att ledningen svarade med tystnad både gentemot media och internt1. Istället
för att förankra grundsyftet med arbetstidsmodellen, det vill säga att skapa en bättre
vardag  för  både  brukare  och  personal,  blev  negativa  aspekter  det  budskap  som
framfördes och hördes. Konsekvensen blev att många medarbetare och till viss del
även enhetschefer än idag har en uppfattning om att syftet med arbetstidsmodellen
enbart är att pressa medarbetarna att ”springa fortare”. Chefsorganisationen har
inte  hållit  ut  i  att  kommunicera  grundsyftet.  Under  2017  bemöttes  inte  heller  de
symboliskt viktiga frågorna om resurspass, fyraveckorsscheman och arbete
varannan helg. Delar av detta har dock hanterats under 2018.

Personal. Det råder nationell brist på vård- och omsorgspersonal, vilket märks även
i Borås stad. Under 2017 rekryterade Södra Älvsborgs sjukhus dessutom ett antal
undersköterskor, varav många kom från Borås stad. Sammantaget har detta medfört
att många enheter inom vård- och äldreförvaltningen (VÄF) beskriver att de inte har
kunnat upprätthålla sin grundbemanning. I princip samtliga enheter beskriver ett
konstant arbete med att rekrytera vikarier för att täcka upp för tillfällig frånvaro. Det
finns stor frustration kring att den centrala bemanningsenheten inte anses ha lyckats
med sitt uppdrag2. Inte sällan tvingas enheterna ”noll-vikariera”, det vill säga
frånvarande personal ersätts inte med vikarier. Personalbristen har påverkat
möjligheterna att genomföra arbetstidsmodellen i grunden. För att flexibla scheman
och resurspass ska kunna förverkligas krävs minst grundbemanning och allra helst
viss överbemanning. Den ekonomiska modell som tillämpas är i vår mening
problematisk att förena med arbetstidsmodellen. Den ekonomiska modellen bygger
på ersättning per utförd timme. Arbetstidsmodellen bygger på scheman som utgår
från personalens rätt till heltid och arbetstidslagstiftningen. Exempelvis har delade
turer och pass över tio timmar tagits bort i arbetstidsmodellen. Det innebär att det
är svårt att schemalägga heltidsscheman som matchar det exakta timbehovet. Om
tillräcklig grundbemanning inte finns kan arbetstidsmodellen inte heller förverkligas,
eftersom  det  då  inte  går  att  frigöra  resurspass.  Det  går  inte  heller  att  möta
personalens schemaönskemål vilket begränsar personalens delaktighet och
påverkansmöjlighet. En betydande andel av den personal vi träffat inom ramen för
genomlysningen beskriver en upplevelse av att behöva lägga mycket tid, inte sällan
utanför arbetstid, på att lägga sitt så kallade önskeschema i Time Care, bara för att

1 Enligt intervjuuppgifter hade förvaltningsledningsgruppen inte kännedom om de beslut som fattats angående
den praktiska implementeringen av arbetstidsmodellen. Besluten ska ha fattats av dåvarande verksamhetschef
utan att övriga förvaltningsledningen informerats.
2 I genomlysningen har inte ingått att analysera den centrala bemanningsenhetens uppdrag. Vi konstaterar dock
att det finns missnöje med den centrala bemanningen. Den personalbrist som råder har gjort att den centrala
bemanningen inte har kunnat serva förvaltningen med vikarier. Uppgiften att hitta vikarier hamnar då tillbaka
hos enhetschefer, som lägger mycket tid på att försöka hitta vikarier. Bemanningsenhetens organisatoriska
placering medför att företrädare för verkställigheten upplever att det finns begränsande möjligheter att påverka
hur enheten utför sitt uppdrag och hur väl det motsvarar verksamhetens behov.
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senare få tillbaka ett schema som ser väsentligen annorlunda ut. Det skapar en känsla
av att det är lönlöst att önska schema och att det inte går att planera sitt vardagsliv.
Med andra ord gör rådande personalbrist att arbetstidsmodellens grundsyften inte
kan  uppnås.  Istället  skapas  frustration  som  snarast  späder  på  den  höga
personalomsättningen och förvärrar problemen.

System. Borås stad har valt vissa grundinställningar i Time Care som gör att systemet
inte upplevs som användarvänligt i alla avseenden. Exempelvis kan medarbetare inte
se sina kollegors scheman. Det gör att den enskilda medarbetaren inte kan ta hänsyn
till  enhetens behov och förutsättningar vid schemaläggningen.  Således ökar också
risken  att  slutschemat  för  medarbetaren  skiljer  sig  markant  från  det  önskade
schemat. Det finns också synpunkter på det stöd som finns att tillgå i systemfrågor.
Enhetschefer påtalar att det är vanligt att det inte går att få tag på de funktioner som
utgör systemstöd avseende Time Care. Det nämns också att systemstödfunktionerna
inte kan besvara frågor om systemet.

4.2.1. Vägen framåt

Erfarenheter från den landstingsfinansierade vården visar att individuell schemaplanering kan
stödja mer flexibla arbetsscheman och gagna både vårdpersonalen och organisationen. Det finns
också studier som visar att personalomsättningen kan minska vid individuell schemaplanering3.
För att uppnå det menar vi att vägen framåt för förvaltningen är att hantera
kommunikationsfrågan och beakta personalbristens konsekvenser. Syftet med arbetstids-
modellen behöver förankras i verksamheterna, så att medarbetare ser vinsterna av modellen.
För att nå vinsterna med modellen krävs dock en stabil bemanningssituation. Även om visionen
är att brukarnas behov, snarare än personalens behov, ska ligga till grund för planeringen, går
det inte att bortse från att rådande personalsituation hämmar möjligheterna att fullt ut arbeta
på det sättet. I en tid då efterfrågan på vård- och omsorgspersonal är hög krävs ett stort mått av
”omhändertagande” av såväl vikarier som ordinarie personal för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Annars finns risk för ytterligare ökning av personalomsättning och sjukfrånvaro.

Vi menar att det är särskilt viktigt att bemöta och hantera frågor som blivit symboler för
missnöjet. I nuläget gäller det frågor som rör Time Care som system, men framförallt resurspass.
Trots att resurspass knappt har förekommit under 2017 finns en stor oro bland personalen för
att behöva utföra resurspass. Det upplevs inte finnas tillräcklig introduktion för att personalen
ska känna sig trygga med att utföra passen. Inom vissa enheter har nya arbetssätt utarbetats för
att förbättra läget. Ett exempel är att initialt låta personalen gå två på resurspassen. Vi ser att
det kan finnas vinster av att dela goda exempel och överväga vilka åtgärder som kan vidtas för
att skapa trygghet både kring schemaläggningsfrågorna och framförallt kring resurspassen.

Våra utvecklingsförslag kopplat till schemaläggningen redovisas i handlingsplanen i avsnitt 6.1.

3 Se exempelvis Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (2018): Individuell schemaplanering
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5. Hemtjänstens process för insatsplanering

5.1. Bakgrund: Ökad brukartid i hemtjänsten och införande av central planering
Under 2017 initierades projektet ”Ökad brukartid i hemtjänsten” inom vård- och
äldreförvaltningen. Projektet syftade till att identifiera och implementera strategier för att
förbättra  planeringen  av  insatser  till  brukare.  Detta  mot  bakgrund  av  att  de  tre  före  detta
stadsdelarna hade haft olika arbetssätt vad gällde insatsplanering och uppvisade skillnader i
utförd brukartid.

Målsättningen med projektet var att den planerade brukartiden skulle uppgå till 70 procent för
samtliga hemtjänstgrupper senast den 1 september 2017. Den utförda brukartiden skulle uppgå
till 65 procent för samtliga hemtjänstgrupper vid samma tidpunkt4. För att nå dessa mål sattes
också fem delmål, varav ett var att centralisera planeringsfunktionen, som tidigare varit
decentraliserad i en av stadsdelarna.

Vid projektets avslut  konstaterades att  målen inte hade uppnåtts.  I  september 2017 var den
genomsnittliga planerade brukartiden cirka 68 procent under vardagar och 66 procent under
helgerna.  Den utförda brukartiden var i  genomsnitt  cirka 61 procent och det var relativt  stor
variation mellan olika enheter. En förklaring till den bristande måluppfyllelsen var att projektet
blev försenat. Exempelvis infördes central planering i före detta stadsdel Väster först i mitten av
september 2017, det vill säga efter projektets slutdatum.

5.2. Vår analys - Processen från beslutad till utförd insats
Planeringen av insatser inom hemtjänsten görs av den centrala planeringsenheten. Varje
planerare ansvarar för planering inom ett hemtjänstområde. Därutöver har varje planerare ett
så kallat kopplingsområde, det vill säga ett område med vilket viss samplanering sker. Tanken är
att  resurspass  i  första  hand  ska  förläggas  i  det  egna  hemtjänstområdet  och  i  andra  hand  i
kopplingsområdet, för att främja mer kontinuitet för personalen och brukarna vid resurspass.
Planerarna skapar insatsscheman för personalen. I schemat planeras alltså den insats som ska
utföras, och inte den tid som respektive insats ska ta. Däremot syns tider för respektive insats i
det schema som respektive medarbetare får till sig.

I genomlysningen har genomförts en kartläggning av processen från beslutad till utförd insats.
Syftet är att synliggöra arbetssätt. Syftet är också att identifiera var det finns hinder för att
arbeta enligt den avsedda processen, det vill säga vad som behöver utvecklas för att processen
ska vara så välfungerande som möjligt. Processkartläggningen redovisas i sin helhet i bilaga 3.
En förenklad processkarta sammanställs i figur 3 nedan.

4 Planerad tid beräknas genom att dividera den planerade besökstiden med den totala planerade arbetstiden.
Utförd brukartid beräknas genom att besökstiden divideras med den totalt arbetade tiden.
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Figur 3. Processen från beställd till utförd insats i förenklad form

Vår  analys  av  processens  funktionalitet  baseras  på  den  workshop  som  genomförts  med
representanter från både verksamheten och central planering, samt på genomförda intervjuer.
Vår bild är att det på det stora hela finns samsyn kring hur arbetet är tänkt att genomföras, det
vill säga processen i sig ifrågasätts inte. Däremot finns i nuläget ett antal hinder för att processen
ska fungera såsom avsett:5

Bristande återkoppling från verksamheten till central planering. En
förutsättning för att insatsplaneringen ska fungera är att central planering får
information från verksamheten när de planerade insatserna inte fungerar som
tänkt.  Det är  vanligt  förekommande att  sådan återkoppling inte sker.  Det har
flera förklaringar. Först och främst upplever personalen i verksamheten att den
tid som är schemalagd för olika administrativa uppgifter i slutet av arbetspasset
inte är tillräckliga för nödvändiga uppgifter, såsom dokumentation och
överlämning. Det gör att återkoppling till planeringen nedprioriteras. Därutöver
är det oklart om all personal i verksamheten känner till att återkoppling ska ske.
Det finns ingen tydligt förankrad rutin för vem som ska återkoppla och hur det
ska ske, vilket gör att återkopplingen ibland faller mellan stolarna.

Personalbrist. Underbemanning och brist på vikarier vid frånvaro skapar hinder
både för central planering och verksamheten. När det saknas personal eller
personal med rätt kompetens, exempelvis vid delegerade uppgifter, är det svårt
att  få  ett  bra  flöde  i  planeringen.  Frånvaro  i  ett  område  kan  då  kräva
kedjeförändringar, där insatsscheman för ett antal brukare och hemtjänst-
områden måste förändras för att ”få ihop pusslet”. Personalbristen medför
också att återkopplingen till planeringen blir lidande. Vår bild är att tids- och
personalbrist medför att hemtjänstpersonalen har begränsade förutsättningar
att arbeta på ett professionellt vis. Den information som verksamheten får från
planeringen och själv nedtecknar i genomförandeplaner läses exempelvis inte
alltid. Informationsöverföring till och från gruppombud och mellan
hemtjänstpersonal sker inte heller alltid.

5 Samtliga identifierade hinder redovisas i bilaga 3. Listan i detta avsnitt är en sammanfattning av de hinder vi
bedömer främst påverkar möjligheterna att arbeta enligt processen.

1. Bistånds-
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tillhörighet

2. Planerare
utformar

besöksplan
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ansvarig (SOA)

utses

4. Verkställighet

5. Återkoppling
från

gruppombud/
personal till
planerare

Revidering av besöksplan
(därefter fr. o. m. punkt 3 igen)



13

Okunskap om planeringens syfte och arbetssätt. Det är på det stora hela inte
känt i verksamheten hur central planering arbetar och hur insatsscheman är
avsedda att användas. Ett antal missförstånd förekommer. Ett sådant rör
insatser kontra tid. När central planering skapar insatsscheman anges
schablontider  för  respektive  insats.  Dessa  är  dock  avsedda  att  ses  just  som
schabloner och inte som ett  beslutat  tidsschema. Fokus ska alltså ligga på de
insatser som ska genomföras och inte på den tid respektive insats ska ta. Vår
bild är dock att verksamheten tenderar att tolka schemat som just ett
tidsschema, vilket skapar en känsla av stress och frustration gentemot central
planering. Det förekommer också att central planering sammanblandas med
central bemanning, vilket gör att planeringen ibland beskylls för brist på vikarier.
Sådana missförstånd riskerar att skapa ett ogynnsamt samarbetsklimat mellan
verksamheten och central planering.

5.3. Vår analys - Planerad och utförd tid

Vi har översiktligt analyserat den statistik över planerad och utförd tid som enheterna redovisar
månadsvis.  I  diagrammen  nedan  visas  utförd  tid  för  respektive  område  och  hemtjänstenhet
under 2017.

Statistiken visar att det för helåret 2017 finns betydande skillnader i utförd brukartid både
mellan område norr och söder och mellan enheter inom respektive område. Vi kan dock se att
skillnaderna var större vid ingången av året än vid årets slut. Det tyder på att projektet haft viss
effekt vad gäller att minska skillnaderna mellan olika enheter och att öka den totala brukartiden.

Figur 3. Utförd brukartid 2017 per område och månad, procent
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Figur 4. Utförd brukartid 2017 per enhet och månad inom område Norr, procent

Figur 5. Utförd brukartid 2017 per enhet och månad inom område Söder, procent
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Enbart genom att analysera statistiken för respektive hemtjänstenhet går det att utläsa ett antal
mönster och gemensamma nämnare. Dessa listas nedan6.

Enheter med hög andel utförd brukartid har
tenderat att ha:

Enheter med låg andel utförd brukartid har
tenderat att ha:

Lägre andel oplanerad brukarfrånvaro Högre andel oplanerad brukarfrånvaro

Större antal brukare och beställda timmar Färre antal brukare och beställda timmar

Viss underbemanning Viss överbemanning

Vi  har  i  ovanstående  analys  inte  beaktat  hur  frågan  om  bemanningens  storlek  i  övrigt  har
påverkat verksamhetens kvalitet. Vi vill understryka att en kontinuerlig underbemanning inte är
i linje med den införda arbetstidsmodellen och schemaläggningssystemet.

Av intervjuer och workshops har ytterligare faktorer som anses påverka utfallet identifierats:

► Geografiskt läge, som medför att vissa områden i utkanten av kommunen har ett mindre
antal brukare per kvadratkilometer och längre körtider, vilket drar ned brukartiden.

► Brukares  egna  önskemål,  som  ibland  medför  att  schemat  inte  kan  läggas  optimalt  ur
planeringssynpunkt.

► Dubbelbemanning, som också kan påverka schemaläggningen negativt.
► Kompetens hos personalen. Saknas det exempelvis delegeringsmöjligheter påverkar det

schemat för hela enheten.
► Korta besök, såsom tillsyn.
► Interna möten, exempelvis APT. Det får större påverkan på utfallet vid små enheter, där

det exempelvis inte är möjligt att genomföra APT vid flera tillfällen.
► Avböjda brukarbesök, vilket beskrivs vara mer vanligt förekommande inom enheter där

vikarier ofta nyttjas.
► Okunskap om vikten av hög brukartid.

Vad gäller den sistnämnda punkten har det under genomlysningen framkommit att det finns
skillnader  i  hur  målet  om  ökad  brukartid  förankras  inom  olika  enheter.  Vissa  enhetschefer
informerar vid APT om mål och måluppfyllelse och betonar vikten av att medarbetarna stannar
hos  brukaren  så  länge  som  det  är  tänkt.  Inom  andra  enheter  beskrivs  att  medarbetare  och
vikarier inte får sådan information. Vår bild är att detta till viss del beror på hur enheter bedömer
sina förutsättningar att nå brukartidsmålet. På de enheter där målet anses vara svårt att nå finns
risk för att förankringen av målet inte upplevs som lika relevant.

5.4. Vägen framåt

Det förändringsarbete som genomförts under 2017 har gett resultat vad gäller att öka
brukartiden och minska skillnaderna mellan hemtjänstenheterna. Vi menar att vägen framåt

6 Det är viktigt att poängtera att det finns undantag från dessa mönster. Exempelvis finns stora enheter med låg
utförd brukartid och tvärtom.
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delvis är att hålla i det beslutade arbetssättet och fortsätta följa utvecklingen. För att nå resultat
tror vi att en nyckel är att medarbetarna motiveras av målsättningen. I nuläget finns exempel på
motsatsen. När målet inte nås eller känns onåbart upplever vissa chefer och medarbetare sig
stressade och nedslagna. Vi konstaterar att förutsättningarna att nå målet är olika. Det beror
dels  på  att  de  tidigare  stadsdelarna  gick  in  i  projektet  med  olika  arbetssätt  kopplat  till
insatsplaneringen, dels på att det finns grundläggande skillnader mellan enheterna som påverkar
förutsättningarna att nå en hög brukartid. Vi tror att det är möjligt för hemtjänsten som helhet
att på sikt nå en brukartid om 65 procent om det finns tillräckligt med personal. För att nå dit
anser vi dock att det är viktigt att varje enhet har en realistisk och motiverande målsättning. Det
kan innebära att målvärdet kan behöva varieras mellan enheterna eller att delmål behöver sättas
för vissa enheter.

Våra utvecklingsförslag kopplat till insatsplaneringen redovisas i handlingsplanen i avsnitt 6.1.
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6. Slutsatser
Syftet  med  genomlysningen  har  varit  att  uppnå  en  gemensam  bild  av  nuläget  i
verkställighetsorganisationen vad gäller styrning, kommunikation, samverkan, schemaläggning
och hemtjänstens insatsplanering.

Vi  har  i  genomlysningen  kunnat  konstatera  att  det  pågår  ett  förändringsarbete  inom
förvaltningen som syftar till att hantera vissa av de utmaningar vi presenterat i rapporten. Vi ser
också att det generellt råder samsyn kring vilka utmaningarna är. Det, tillsammans med ett stort
engagemang från både medarbetare, ledning och nämnd tror vi skapar en stark plattform för
fortsatt utveckling av verksamheten.

Vi kan samtidigt konstatera att det kvarstår ett arbete med att bygga upp en ny gemensam
organisation. Omorganisationen 2017 gick förhållandevis snabbt. Vår bild är att skillnaderna
mellan de olika stadsdelarna underskattades inför omorganisationen. Dessa skillnader kvarstår
fortfarande till stor del. För att hantera skillnader och utmaningar menar vi att det är väsentligt
att nämnd och framförallt förvaltningsledning tydliggör hur nuvarande organisation ska fungera.
I detta ingår såväl att klargöra chefers och medarbetares ansvar och mandat som att bygga upp
nya gemensamma styrdokument och rutiner. Även i de fall där verksamhet ska fortgå på samma
sätt som tidigare behöver detta uttalas och förankras. Av högsta vikt är också att säkerställa att
det finns gemensamma målsättningar för både ekonomi och verksamhet. Målsättningarna
behöver fungera motiverande för medarbetarna.

Slutligen vill vi återigen poängtera vikten av att säkerställa en god arbetsmiljö och möjlighet för
medarbetare att vara delaktiga i förändringsarbetet. Det är en förutsättning både för att
åstadkomma en god vardag för stadens brukare och för att schemaläggning och insatsplanering
ska kunna fungera såsom avsett.

6.1. Handlingsplan

Utifrån de utvecklingsområden som identifierats i genomlysningen har en handlingsplan tagits
fram. Planen är formulerad på ett övergripande sätt. Detta i syfte att skapa förutsättningar för
verksamheten att själv identifiera hur planen bör genomföras. Vi har kompletterat respektive
utvecklingsområde med våra förslag på vad som kan ingå i respektive del.

Åtgärd

Styrning

1. Formulera/förankra mål för verksamhet och ekonomi

Förvaltningsledningen bör säkerställa att mål för både kvalitet och ekonomi fastställs i början av
verksamhetsåret, utifrån de mål som nämnden antagit och utifrån lagstiftning. Det bör finnas en
struktur för att följa upp att enheterna bryter ned målen i den egna verksamheten, exempelvis vid
APT.

2. Utarbeta/förankra en modell för verksamhetsuppföljning

En uppföljningsmodell bör utarbetas där det framgår vad som ska följas upp, vem som ska göra
uppföljningen och när uppföljningen ska ske.
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3. Tydliggör uppdrag och ansvar för:

► Respektive chefsled
► Stödfunktioner
► Medarbetare

Det är väsentligt att alla funktioner vet vad som förväntas av dem i den nuvarande
organisationen. Såväl beslutsmandat som uppdrag och målsättningar för den enskilde bör
förankras. Chefs- och medarbetaröverenskommelser kan med fördel användas som utgångspunkt
för dialog. Vad gäller medarbetare bör fokus läggas på mål för enheten och medarbetarens
grunduppdrag snarare än på de enskilda insatser som ska utföras.

4. Kartlägg behov av riktlinjer och rutiner

För att få överblick över vilka rutiner som används i verksamheten bör en kartläggning
genomföras av behovet av riktlinjer och rutiner, vilka som finns, vilka som behöver uppdateras
samt om de är kända i verksamheten. Gällande riktlinjer och rutiner bör finnas tillgängliga samlat.

5. Ta fram strategi för att förbättra arbetsmiljön och göra Vård- och äldrenämnden till en
attraktiv arbetsgivare

Analysera vilka framgångsfaktorer som finns i Borås stad och ta fram en strategi för att förstärka
och göra dessa kända. I detta ingår att fånga medarbetares uppfattning om arbetsmiljön och hur
den kan förbättras.

6. Sträva efter att öka tilliten och förtroendet inom verkställigheten

Genom att säkerställa att ovanstående punkter hanteras och efterlevs finns förutsättningar att
stärka tilliten. Därtill bör verksamhetschefer och i viss mån förvaltningschef vara synlig i
verksamheten initialt.

Kommunikation

1. Genomför kommunikationsinsatser vid beslut om väsentliga förändringar

Vid varje ledningsgruppsmöte bör det beaktas vilka eventuella beslut/frågor som behöver
kommuniceras med verksamheten samt hur detta ska ske. Vid större förändringar bör en
kommunikationsplan som baseras på en intressentanalys tas fram.

2. Skapa förutsägbarhet i kommunikationen

Tydliggör vilken återkommande kommunikation som bör ske från respektive chefsled, vad denna
ska innehålla och vilken kommunikationskanal som bör nyttjas.

3. Tydliggör samtliga chefers ansvar för kommunikation

Varje chef bör känna till sitt ansvar för kommunikation och vid behov få utbildning i
kommunikationsfrågor. Det är också väsentligt att stöd som finns att tillgå i
kommunikationsfrågor är känt hos alla chefer.

4. Tydliggör medarbetares ansvar att ta del av information

Alla enheter bör säkerställa att det är tydligt vilka kommunikationsvägar som ska användas och
klargöra förväntningar på medarbetare att hålla sig uppdaterade.
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Samverkan

1. För en strukturerad dialog kring samverkanskulturen

För att säkerställa att tidig samverkan initieras krävs förändring av rådande samverkanskultur.
För att möjliggöra detta och för att nå samsyn kring samverkan krävs kontinuerlig dialog om
förväntningar, roller och uppdrag.

2. Förtydliga/förankra hur respektive samverkansfora ska fungera

Det finns en struktur för samverkan på plats. Det behöver emellertid förankras vilka frågor som
ska hanteras inom respektive samverkansfora samt hur frågor ska lyftas mellan respektive
samverkansnivå.

Schemaläggning

1. Förankra och informera om syftet med arbetstidsmodellen och Time Care

Säkerställ att samtliga enheter får information om modell och syfte. Säkerställ att medarbetare
får möjlighet att ställa frågor och återkoppla kring vad som fungerar och inte vad gäller
schemaläggningen.

2. Inhämta återkoppling från verksamheten kring hinder för schemaläggningen och
säkerställ att dessa bemöts

Det bör finnas kontinuerliga möjligheter för medarbetare att återkoppla kring schemaläggningen.
Allt som kritiseras behöver inte förändras, men det är väsentligt att kritik bemöts, så att
delaktighet skapas. Det gäller såväl frågor som rör systemet Time Care som arbetstidsmodellen.

3. Skapa strukturerade möjligheter för enheterna att dela erfarenheter och goda exempel

Skapa forum för enheterna för att dela med sig av goda exempel.

Insatsplanering

1. Tydliggör att återkoppling till central planering ska ske och vem som ansvarar för att
återkoppla

Inom varje enhet bör tydliggöras hur arbetssättet för att återkoppla till planeringen ska se ut.
Oavsett om gruppombud eller medarbetare återkopplar behöver medarbetare veta att de
förväntas signalera vad som inte fungerar.

2. Informera om och förankra central planerings syfte och arbetssätt

Skapa möjligheter för central planering att träffa medarbetare och informera om arbetssätt.

3. Förankra mål kring brukartid hos medarbetarna och överväg hur målen ska vara
utformade för att fungera motiverande

Samtliga medarbetare behöver förstå vikten av att utföra tid hos brukaren. Det kräver att
enhetschef står bakom målsättningen och informerar om den. Det nuvarande målet är inte
motiverande för samtliga enheter. Det bör därför övervägas att ha olika mål, eller delmål, för
olika enheter.
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Bilaga 1. Käll- och deltagarförteckning

Deltagare, intervjuer

► Vård- och äldrenämndens presidum; Ida Legnemark, Kerstin Hermansson och Bengt Bohlin

► F.d. områdeschefer hemtjänst; Viliana Markova och Cecilia Bothin

► F.d. områdeschefer vård- och omsorgsboende; Inger Krefors och Anna-Clara Ringnes

► Enhetschefer hemtjänst; Anna Brag, Marika Hacksell, Anna Jakobsson, Anna-Carin Kylfält-
Bengtsson, Berit Lomås och Anna Ryberg

► Enhetschefer vård- och omsorgsboende; Markus Engblom, Anna Grimmestrand, Helene Krans,
Annika Martinsson, Christina Sjölin och Mats Stjernkvist

► Medarbetare hemtjänst; Anneli Johansson, Jenny Kjellberg, Camilla Kolander, Pernilla Lindberg,
Britt-Marie Niklasson, Oscar Samuelsson, Anette Tauriainen och Lisbeth Ölander

► Medarbetare vård- och omsorgsboende; Eva-Lena Edvinsson, Carina Elfving, Magdalena
Gustafsson, Emma Johansson, Pernilla Rapp, Ann-Marie Stenhoff och Carola Thid

► Medarbetare chefsstöd planering och servicedesk; Helene Andersson och Maria Gustafsson

► Planerare, centrala planeringsenheten; Maria Bilinski, Fredrika Hallberg, Linda Henriksson

► Fackliga representanter; Carina Ankarloo, Hasse Brännmar, Lena Sänd, Susanne Jörgensen,
Maud Olausson

Deltagare, workshop insatsplanering

► Enhetschefer hemtjänst, Lena Ventelä, Patricia Tusenstierna

► Enhetschef central planering, Anette Ryström

► Medarbetare hemtjänst, Anneli Johansson, Camilla Kolander

► Medarbetare central planering, Fredrika Hallberg, Linda Henriksson

Deltagare, avslutande workshop hemtjänst

► Verksamhetschef hemtjänst; Cecilia Bothin

► Enhetschefer hemtjänst; Anna Jakobsson, Berit Lomås, Anna Ryberg och Lena Ventelä

► Enhetschef central planering; Anette Ryström

► Medarbetare central planering; Maria Bilinski, Fredrika Hallberg och Linda Henriksson

► Medarbetare hemtjänst; Therese Vikström, Oscar Samuelsson, Jenny Kjellberg, Camilla Kolander

► Fackliga representanter; Carina Ankarloo, Hasse Brännmar

► Ekonom; Elin Wilson-Andunsson

► Verksamhetsutvecklare; Angelina Edenvik
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Deltagare, avslutande workshop vård- och omsorgsboende

► Verksamhetschef vård- och omsorgsboende; Anna-Clara Ringnes

► Enhetschefer vård- och omsorgsboende; Markus Engblom, Helene Krans, Anna Grimmestrand
och Christina Sjölin

► Medarbetare vård- och omsorgsboende; Carina Elfving, Magdalena Gustafsson och Ann-Marie
Stenhoff

► Facklig representant; Lena Sänd

► Ekonom; Christina Sundberg

► Verksamhetsutvecklare; Veronica Spetz

Dokumentförteckning; externa källor
► Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (2018): Individuell schemaplanering

► Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Dokumentförteckning – kommunspecifika dokument
Ñ Antal personer i tjänst under helgdag

Ñ Att tänka på inför diff

Ñ Bokade pass och resurspass

Ñ Borås stads kommunikationspolicy

Ñ Brukartidsrapport vård- och äldreförvaltningen norr, 2017

Ñ Brukartidsrapport vård- och äldreförvaltningen söder, 2017

Ñ Budget 2017, Vård- och äldrenämnden

Ñ Budget 2018, Vård- och äldrenämnden

Ñ Chefsöverenskommelse

Ñ Delegationsförteckning, Vård- och äldrenämnden

Ñ Lathund APT

Ñ Lathund för chefer i HR-frågor

Ñ Lathund för SAM i Stratsys

Ñ Lathund varSAM chefer

Ñ Lathund varSAM medarbetare

Ñ Lokalt arbetstidsavtal

Ñ Lokal samverkansöverenskommelse

Ñ Medarbetaröverenskommelse

Ñ Minnesanteckningar organisationsöversyn, vård och äldreförvaltningen, 2017-11-06

Ñ Mål- och ledstjärnor, vård- och äldreförvaltningen

Ñ Plan ledningssystem för kvalitetsarbete, Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden

Ñ Prioriteringsordning brukares insatser hemtjänsten
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Ñ Resurspass i färdigt schema

Ñ Riktlinje; Vad ingår i ett anställningsavtal och förhållningssätt VÄF

Ñ Riktlinjer för chefsintroduktion

Ñ Riktlinjer för hemtjänst

Ñ Riskanalys, Översyn av verkställighet, VÄF, december 2017

Ñ Riskbedömning av arbetsmiljö vid arbete med vårdtagare eller brukare

Ñ Rutinbeskrivningar hemtjänst

Ñ Rutinbeskrivningar HR

Ñ Rutinbeskrivningar vård- och omsorgsboende

Ñ Sammanställning enkät till chefer

Ñ Sammanställning enkät till schemaombud

Ñ Tertialrapport Vård- och äldrenämnden, 2017-09-14

Ñ Uppdragsbeskrivning gruppombud hemtjänst

Ñ Utvärdering schemapaneringsträffar

Ñ Verksamhetsbeskrivning 2017, Vård- och äldrenämnden

Ñ Värdighetsgarantier i äldreomsorgen - regler

Ñ Ökad brukartid i hemtjänsten, slutrapport
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Bilaga 2. Fördjupad beskrivning av gap-analysen

A.Styrning
Formell struktur
Vård- och äldreförvaltningens verksamhet regleras dels av nationell lagstiftning, framförallt
hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, dels av politiskt beslutade styrdokument i Borås
stad. Eftersom det lagstadgade uppdraget inte har förändrats i och med den nya organisationen
är inte det vårt fokus i genomlysningen.

Vad gäller den politiska styrningen fastställde vård- och äldrenämnden i november 2016
budgeten  för  2017.  I  denna  finns  nio  fullmäktigemål,  elva  uppdrag  från  fullmäktige  samt  sju
uppdrag som nämnden beslutat om. Av budgeten framgår att stadsdelsnämnderna per november
2016 redovisade ett prognostiserat underskott om 26,8 mnkr. Fullmäktige beslutade i budget
om  en  generell  förstärkning  om  20  mnkr  till  Vård-  och  äldrenämnden.  Dessa  medel  skulle
användas till kvalitetsutveckling, förbättrad arbetsmiljö och nyrekrytering. I budgeten
konstaterades att medlen inte skulle räcka för att nå budget i balans för nämndens verksamhet,
utan att effektiviseringsåtgärder om ytterligare cirka 1,7 % måste vidtas i verksamheten. Vid
uppföljning per tertial 2 redovisade nämnden ett överskott om 35,8 mnkr och ett prognostiserat
överskott för helåret om 35,1 mnkr. Den största delen av överskottet återfanns inom
myndighetsutövningen  och  hänfördes  till  lägre  antal  platser  på  vård-  och  omsorgsboende  än
budgeterat för.

Utifrån fullmäktiges och nämndens mål och uppdrag har förvaltningen utvecklat mål och
ledstjärnor för verksamheten. Dessa beslutades om i september 2017.

Fullmäktige har också beslutat om att införa ett processorienterat arbetssätt inom det så kallade
sociala klustret, som består av vård- och äldrenämnden, sociala omsorgsnämnden, individ- och
familjeomsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden. Nämnderna ska arbeta utifrån tre
huvudprocesser, till vilka stödprocesser ska kopplas.

Utöver målstyrningen finns ett stort antal riktlinjer och rutiner som är styrande för
verksamheten. Dessa rör allt från arbetsmiljö för personalen till rutiner för omvårdnad och
framtagande av genomförandeplaner för brukare. Vissa av de riktlinjer och rutiner vi har tagit
del av inom ramen för genomlysningen är framtagna inom ramen för den nya organisationen.
Andra härrör från den tidigare stadsdelsorganisationen och används i avvaktan på framtagande
av nya riktlinjer och rutiner.

För att tydliggöra roller och ansvar i organisationen finns, förutom organisationsskiss och
arbetsbeskrivningar, överenskommelser för chef och medarbetare. Dessa överenskommelser
ska ligga till grund för dialog vid medarbetarsamtal och uppföljning. I överenskommelserna
specificeras förväntningar på chefer respektive medarbetare inom vård- och äldreförvaltningen.
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Faktiskt läge
Mål
Av de intervjuer och workshops som genomförts framgår att det finns en samstämmig bild av att
det  under  2017  har  saknats  en  tydlig  riktning  för  förvaltningen.  De  mål  som  nämnden  har
beslutat  om  har  inte  tydligt  genomsyrat  organisationen.  I  princip  samtliga  deltagare  i
genomlysningen beskriver att endast ekonomiska målsättningar förankrats. Det faktum att
förvaltningens mål fastställdes först under hösten innebar att enheterna under merparten av
året antingen arbetade utifrån egna/tidigare målsättningar, eller arbetade utifrån enbart den
lagstadgade styrningen. Det har alltså saknats ett tydligt helhetsgrepp och struktur för att arbeta
med kvalitetsfrågor.

Det har också skapats förväntansgap i organisationen. Vid sammanslagningen av
stadsdelsnämnderna  var  budskapet  att  en  helt  ny  organisation  skulle  bildas,  där  ingen  av  de
tidigare stadsdelarnas arbetssätt skulle vara allenarådande. Istället skulle styrkor från respektive
stadsdel fogas samman och bilda en ny styrmodell. Någon sådan modell presenterades dock inte.
I  det  vakuum  som  uppstod  när  nya  mål  och  nya  styrdokument  inte  fastställdes  tolkade
verksamheten situationen som att det var en specifik stadsdels arbetssätt som skulle gälla. Det
medförde grusade förhoppningar om en ny och förbättrad gemensam organisation och skapade
istället bristande tillit till förvaltningsledningen, som uppfattades favorisera en av stadsdelarna.

Uppföljning
Avsaknaden  av  tydliga  prioriteringar  och  mål  -  ekonomin  undantagen  -  under  2017  har  fått
konsekvenser för uppföljningen. Enhetschefer har förvisso genomfört verksamhetsuppföljningar
i samband med delårsrapportering i verksamhetssystemet Stratsys, men dessa har i stort inte
lästs eller använts av högre chefsled. Istället beskrivs att fokus för uppföljningen varit ekonomi.
Därutöver har förvaltningsledningen följt upp enskilda frågor på detaljerad nivå. Exempelvis har
tidigare verksamhetschef ställt detaljerade frågor kring enskilda enheters arbetssätt vid
schemaläggning. Inom förvaltningsledningsgruppen har mycket diskussioner förts kring den
lokal där förvaltningens centrala funktioner är placerade. Det beskrivs att dagordningar för
förvaltningsledningens möten sällan hunnits med i sin helhet, vilket delvis härrörs till att en stor
mängd frågor behandlats. Det har medfört att frågor, som i vissa fall har varit av strategisk
karaktär, har ”lagts på hög”.

Ansvar och mandat

Införandet av ett fjärde chefsled inom vård- och äldreförvaltningen var en av de främsta
förändringarna i den nya organisationen. Med facit i hand kan konstateras att det saknades
tillräckliga förberedelser för denna förändring. Det var vid ingången av året inte tydligt hur
ansvarsfördelningen mellan respektive chefsled såg ut. Områdeschef inkluderades inte i
förvaltningsledningen, vilket skapade ett påtagligt glapp mellan ledning och verksamhet.
Områdeschefens roll blev att förmedla information mellan verksamhetschef och enhetschefer,
utan  att  ha  tydligt  eget  ansvar  eller  beslutsmandat.  Eftersom  områdescheferna  inte  ingick  i
förvaltningsledningen hade de inte full information om de beslut som fattades i ledningen.
Resultatet blev att beslut inte kunde motiveras till enhetscheferna, som i sin tur inte kunde
motivera dem till verksamheten. Beslut och beslutsunderlag ifrågasattes av verksamheterna.

Den  långa  linjeorganisationen  med  bristande  tillit  till  högre  chefsled  innebar  också  att
linjeorganisationen i vissa fall frångicks under året. Medarbetare upplevde att det var ”lönlöst”
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att lyfta frågor i chefsledet och gick istället direkt till nämnd. Vår bild är att nämnden, som också
är  ny  som  facknämnd,  i  vissa  fall  intagit  en  operativ  roll.  Nämnden  har  i  vissa  fall  styrt
förvaltningen i ”hur”-frågor på en detaljerad nivå. Nämnden har också, genom att agera på de
uppgifter som kommit direkt från medarbetare, signalerat att linjeorganisationen inte behöver
följas. Det har satt den ordinarie beslutsgången ur spel genom att frånta förvaltningsledningen
delar av dess ansvar och mandat.

Även i chefsleden har linjeorganisationen delvis frångåtts. Högre chefsled har styrt och följt upp
på ett operativt sätt, snarare än ett strategiskt. Vi menar att det riskerar att underminera ansvar.
Det skapar en organisation där beslutade rollfördelningar och gränssnitt suddas ut.

Vi kan också se att stödfunktionernas7 uppdrag inte tydliggjorts inför organisationsförändringen.
Otydligheten har rört både uppdragen i sig men också gränsdragningen mellan stödfunktioner
och chefer/medarbetare i verksamheten. Av budgeten framkommer att uppdragen, utöver vad
som ingick i de tidigare stadsdelsnämnderna, också ska omfatta vissa uppdrag som tidigare låg
på en av stadsdelsnämndernas kommungemensamma verksamhet. Det är inte närmre tydliggjort
vad det innebär, vilket gör att varken chefer eller stödfunktioner upplever det som tydligt vad
stödfunktionerna ska göra.

B. Samverkan
Formell struktur
Samverkan inom vård- och äldreförvaltningen regleras av en lokal samverkans-
överenskommelse, som har sin grund i Borås stads lokala samverkansavtal. Överenskommelsen
reglerar förutsättningar för samverkan, såsom vilka samverkansnivåer som ska finnas, hur ofta
dessa ska sammanträda samt vilka representanter som ska ingå i respektive nivå. I samband med
den organisationsförändring som skett under 2018 har också en ny
samverkansöverenskommelse beslutats den 21 november 2017 och uppdaterats den 17 januari
2018. Samverkansnivåerna i sig har inte förändrats i och med den nya överenskommelsen, utan
utgörs fortsatt av arbetsplatsträffar (APT), lokal samverkansgrupp (LSG) och förvaltningens
samverkansgrupp (FSG). Nytt i den nuvarande överenskommelsen är att beredningsgrupp också
tillförts. Beredningsgruppen ska sortera, bereda och föreslå ärenden till och från LSG och till och
från FSG. Tanken är att gruppen ska hantera frågor som inte är renodlade LSG- eller FSG-frågor.

Faktiskt läge
Utifrån de intervjuer och workshops som genomförts inom ramen för genomlysningen kan vi
konstatera att det råder full samsyn kring att samverkansarbetet åtminstone under 2017 inte
har fungerat såsom avsett i samverkansöverenskommelsen. Såväl arbetstagar- som
arbetsgivarrepresentanter påtalar att det dels skett renodlade samverkansbrott under året8,
dels funnits en kultur inom förvaltningen som inte varit gynnsam ur ett samverkansperspektiv.

7 HR, ekonomi samt kvalitet- och utveckling
8 Förvaltningen har i ett fall fått betala vite till följd av samverkansbrott. Det rörde avsaknaden av
tillämpningsanvisningar till arbetstidsmodellen. Det finns ytterligare ett par händelser där diskussioner om vite
förts, men som i slutändan inte bedömts som samverkansbrott.
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Vår analys är att utmaningarna kan hänföras till tre huvudsakliga delar; formell mötesstruktur,
kommunikation och system.

Vad gäller den formella mötesstrukturen så  har  det  under  2017  funnits  ett  påtagligt
informationsglapp mellan olika samverkansnivåer. Samverkansnivåerna innehöll inte samtliga
fyra chefsled, vilket innebar att samverkan inte knöt an till beslutsnivåerna i linjeorganisationen.
Det  faktum  att  områdescheferna  inte  ingick  i  LSG  medförde  att  de  saknade  information  om
diskussioner i samverkan. Det innebar i sin tur att informationsflödet mellan LSG och APT inte
fungerade ändamålsenligt. Vidare framkommer att samtliga fackförbund varit inbjudna, men i
praktiken inte deltagit i LSG trots samverkansöverenskommelsen.

En annan utmaning i den formella mötesstrukturen har varit otydlighet i vilka frågor som ska
hanteras på respektive samverkansnivå. I stort beskrivs FSG ha varit välfungerande. Däremot
har det i viss utsträckning funnits okunskap och otydlighet kring vilka frågor som ska behandlas
på APT och LSG samt vilka frågor som bör föras vidare mellan de två nivåerna. Detta trots att
det finns en definierad struktur för arbetet i samverkansavtalet. Exempelvis framgår att
riskanalyser som ska behandlas på LSG inte konsekvent nått LSG under året. Sådana otydligheter
hänger delvis samman med det faktum att områdeschef, som är den naturliga länken mellan
enhetschefer och dåvarande verksamhetschef, stått utanför de formella samverkansfora. Det
hänger också samman med otydligt definierade roller och mötesformer.

Vad gäller kommunikation framför de representanter som deltagit i genomlysningen att det
funnits, och till viss del fortfarande finns, en kommunikationskultur som inte främjar samverkan.
Utöver det som redan nämnts om informationsutbyte mellan samverkansnivåer är vår bild att
dialogklimatet bör förbättras. Representanter för både fackförbund och arbetsgivare beskriver
att väsentliga beslut har fattats utan att föregås av dialog och samverkan. Ett återkommande
exempel är tillämpningen av arbetstidsmodellen, där tidigare verksamhetschef fattat beslut utan
att föra dialog med fackförbunden. Det ledde till att arbetsgivaren fälldes för samverkansbrott.
Det finns en generell uppfattning om att det samverkansklimat som råder präglas av
”revirbevakning” snarare än samarbete. Arbetstagarrepresentanter upplever att arbetsgivaren
presenterar färdiga beslut där fackförbunden inte får möjlighet att delta i problemformuleringen.
Arbetsgivarrepresentanter framför å sin sida att fackförbunden inte tydligt visat vilja att delta i
problemformuleringen,  utan  snarare  inväntar  att  arbetsgivaren  ska  göra  misstag  i
samverkansarbetet.

Vad gäller system framkommer av intervjuer att det finns begränsningar i systemet för
rapportering av arbetsskador och tillbud. Det medför svårigheter att få en överblick över
arbetsskador och tillbud, vilket i sin tur begränsar möjligheterna att analysera trender och
hantera återkommande brister i arbetsmiljön inom ramen för samverkan.

C. Kommunikation
Formell struktur
Som grund för kommunikationsarbetet i Borås stad finns en kommunikationspolicy. Den anger
att kommunikationen inom staden och gentemot medborgarna ska präglas av öppenhet och
tydlighet. Policyn är översiktlig och innehåller inga detaljerade beskrivningar av hur
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kommunikationsarbetet ska bedrivas eller vad det ska omfatta. Det klargörs dock att den som
ansvarar för en verksamhet också ansvarar för kommunikationen. Alla medarbetare ska vara en
representant för staden, men samtidigt ha rätt att framföra sina åsikter om verksamheten även
utåt. Inom vård- och äldreförvaltningen finns en kommunikatör med ansvar för strategiskt
kommunikationsarbete i form av stöd till chefer i kommunikationsfrågor. Kommunikatören
ansvarar också för operativt kommunikationsarbete, till exempel intranät och trycksaker.

Faktiskt läge
Trots att 2017 varit ett år som präglats av stora organisationsförändringar, mycket turbulens
och oro beskriver samtliga deltagare i genomlysningen att tystnad har präglat verkställigheten
under året. Mycket dialog och samtal har förts inom respektive beslutsnivå i linjeorganisationen,
inte minst inom förvaltningsledningen, men väldigt lite information har flödat mellan
beslutsnivåerna. Till viss del handlar detta om personkonflikter och bristande tillit enskilda chefer
emellan.  Avsaknaden  av  kommunikation  hör  också  samman  med  de  brister  i  styrningen  som
beskrivits tidigare. När det inte finns en tydlig gemensam målbild blir det också svårt att
kommunicera på ett tydligt sätt. Det faktum att områdeschef inte har deltagit i
förvaltningsledningsgrupp har medfört att information gått förlorad och att chefer helt enkelt
inte haft tillräcklig information och underlag för att kunna kommunicera beslut på ett bra och
tydligt sätt. Konsekvensen har blivit en avsaknad av samsyn och gemensam förståelse för
verksamhetens syfte och målsättningar. I flera fall har det också inneburit att enhetschefer inte
kunnat motivera beslut till medarbetarna.

Flera av de som intervjuats inom genomlysningen beskriver att det under 2017 trots allt funnits
ambitioner om en god kommunikation inom förvaltningen. I takt med att missnöje med
organisationen började framföras i media intensifierades förvaltningsledningens diskussioner
om hur missnöjet skulle bemötas. Strategier för kommunikation, framför allt gentemot media,
utarbetades, men verkställdes inte. Det kommunikationsarbete som genomfördes synliggjordes
således inte. Resultatet blev att verksamheten upplevde ledningen som tyst och passiv. Den
upplevda passiviteten i chefsleden bidrog i sin tur till att både medarbetare och vissa chefer i allt
högre utsträckning uppfattade det som ”lönlöst” att framföra åsikter i linjeorganisationen.
Istället valdes alternativa kommunikationsvägar. Media och sociala medier var en sådan väg. Att
gå förbi linjeorganisationen och vända sig direkt till nämnden en annan.

Vår bild är att de diskussioner som förts inom förvaltningsledningen kring kommunikation till stor
del har kretsat kring hur media skulle bemötas eller inte bemötas. Det tycks inte ha förts lika
mycket  strategiska  diskussioner  kring  hur  den  interna  kommunikationen  skulle  hanteras.  Ett
exempel kan kopplas till dagordningen för förvaltningsledningens möten som innehållit en
kommunikationspunkt. Enligt intervjupersoner har det i princip aldrig diskuterats att en plan för
kommunikation i organisationen skulle behövts även när ledningen fattat större beslut.
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Bilaga 3. Processen från beslutad till utförd insats inom hemtjänsten
Figuren nedan redogör för processen från beslut till utförd insats. På nästkommande sida sammanställs de hinder som identifierats kopplat
till respektive steg i processen i samband med workshop med central planering och representanter för verksamheten.
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Identifierade hinder för processen

Steg 1 – Beslut fördelas utifrån hemtjänstområde
· Oklart vem som uppdaterar gaturegister. Beslut hamnar fel, men man vet inte vem man

kan vända sig till för att korrigera
· Bistånd skickar beställning till fel distrikt

Steg 2 – Beslut inkommer i Viva
· Beslut fördelas till ”fel” utförare natt/dag. Finns ingen rutin för detta
· Beslut inkommer nära inpå brukarens hemkomst – svårt att lösa detta personalmässigt

Steg 3 – Planerare lägger geografisk fördelning i färggrupp
-

Steg 4 – Planerare läser beställning och kontaktar brukare
· Beställningen är svår att tyda och är ibland motsägelsefull
· Brukaren ej adekvat och saknas anhöriga – svårigheter att komma överens
· Svårigheter att få kontakt med brukaren (inlagd/språksvårigheter etc.)

Steg 5 – Besöksplan för personalens besöksordning hos brukarna skapas
· Fel i beställning – insatser är inte rätt
· HSL-beställning inkommer sent och påverkar redan lagd planering
· Ny brukares önskemål krockar med HSL-insatser som redan är inplanerade för annan

brukare

Steg 6 – Eventuell kontakt med biståndshandläggare/HSL
· Ibland svårt att få återkoppling från sjuksköterska om huruvida patientansvarig

sjuksköterska är ledig

Steg 7 – Brukare läggs på rätt schemarad
· Brukaren får inte plats på rätt schemarad
· Rätt kompetenser saknas på brukarens schemarad

Steg 8 – Gruppombud meddelas via J-mapp
· Gruppombud saknas/är frånvarande

Steg 9 – Dialog planerare-gruppombud om val av SOA
· Saknas information om vem som ska gå på det aktuella schemat
· Dialog sker inte på grund av tidsbrist hos gruppombud

Steg 10 – Gruppombud skriver ut beställning
· Beställningen läses inte (saknas rutin eller tidsbrist)
· Gruppombud kan ibland ej skriva ut beställning innan brukare kommer hem –

informationen når gruppombudet för sent
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Steg 11 – SOA och gruppen informeras om beställningen via gruppombud
· Rutinen är inte känd
· SOA utses inte
· SOA informeras inte
· Kvällen får inte rapport om beställningen
· Beslut går inte att läsa innan det verkställs

Steg 12 – Verkställande av insatser
-

Steg 13 – Återkoppling från gruppombud/medarbetare i J-mapp eller per telefon/e-post om
hur besöksplanen fungerar

· Återkoppling görs inte på grund av personalbrist
· Medarbetare känner inte till ansvaret att återkoppla
· Grupperna i verksamheten sitter inte i planeringens färggrupper
· Det revideras inte hur omfattande en insats är, alternativt det tar tid att få information

om revideringen
· Otydligt vilka möjligheter som finns att ta bort/minska besök eller insats

Steg 13 A. Besöksplan för brukaren förändras
· Förändringar i besöksplan utförs ej på grund av att besök ej öppnas i CareApp
· Svårt att öka tid när personal saknas

Steg 13 B. Behov av personal förändras
· Saknas personal med rätt kompetens till rätt tid
· Grafen kommer för tidigt – behovet kan ändras fyra veckor senare
· Grafen följs inte
· Personalen informeras inte om förändringen
· Svårigheter att ändra i fastställt schema till följd av arbetstidsregler

Steg 13 C. Besöksplan för andra brukare förändras vid behov
· Scheman delas på grund av personalbrist

Steg 14 – Genomförandeplan för hur brukarnas insatser ska genomföras påbörjas inom 14
dagar av SOA

· Genomförande planer påbörjas ej på grund av tidsbrist/personalbrist
· Genomförandeplaner läses inte eller finns inte
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1. Bakgrund

Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutade i budget 2015 att den tidigare politiska organisationen med tre 
stadsdelsnämnder skulle avskaffas. Vid årsskiftet 2016/2017 bildades istället fyra facknämnder. Vård- och 
äldrenämnden var en av dessa. I den nya förvaltningsorganisationen bildades en verkställighetsdel bestående av två 
hemtjänstområden och två vård- och omsorgsboendeområden. 

Målet med den nya organisationen var en likvärdig och rättvis service till stadens invånare. Det fanns sedan tidigare 
kännedom om att de tre stadsdelarna hade olika arbetssätt och ekonomiska förutsättningar. Förhoppningen var att en 
gemensam organisation skulle minska skillnaderna för stadens brukare. 

Det lokala arbetstidsavtalet för verkställigheten innefattar två huvudsakliga delar; rätt till heltid samt individuell 
verksamhetsanpassad schemaläggning. Som en förlängning av arbetstidsavtalet infördes under 2017 ett antal rutiner 
kring schemaläggningen. Bland annat beslutades att alla enheter skulle använda det digitala schemaläggningssystemet 
Time Care. 

Omorganisationen och arbetstidsmodellen ledde successivt under 2017 till ökande turbulens inom 
verkställighetsorganisationen. Bland annat förekom ett antal insändare i Borås tidning från medarbetare som påtalade 
att schemaläggningen och arbetstidsmodellen fått konsekvenser för arbetsmiljön. I december 2017 sades dåvarande 
förvaltningschef upp. Några veckor senare fick även verksamhetschef för verkställighetsorganisationen lämna sin 
tjänst. 

Mot bakgrund av organisationsförändringen och dess konsekvenser beslutade Borås Stads Vård- och äldrenämnd den 
26 oktober 2017 att låta genomföra en analys av organisationen inom förvaltningens verkställighetsdel. EY fick i 
uppdrag att genomföra analysen. 

Detta är en kortversion av den rapport som författades efter utredningen. För utförligare analys, mer detaljerade 
beskrivningar av metod och avgränsningar samt referenser hänvisas till utredningsrapporten. I rapporten återfinns 
även förslag till åtgärder.
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2. Syfte och metod

Syfte

Syftet med analysen har varit att uppnå en, för alla organisationsnivåer, gemensam bild av nuläget i 
verkställighetsorganisationen vad gäller styrning, kommunikation och samverkan. I uppdraget har följande delar ingått: 

• Genomlysning av verkställighetsorganisationen, med fokus på hur styrning, kommunikation och samverkan fungerar.

• Analys av hur schemaläggning av personal utifrån verksamhetens behov fungerar.

• Kartläggning av hur processen från beställd till utförd insats inom hemtjänsten fungerar, samt hur planering av 
insatsscheman inom hemtjänsten fungerar jämfört med vad som faktiskt utförs.

• En handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.

Metod

Analysen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och workshops. I genomförandet har delaktighet och 
öppen kommunikation eftersträvats i syfte att skapa förutsättningar för en gemensam bild av nuläget inom 
verkställighetsorganisationen. Det innebär att representanter för både nämnd, ledning, medarbetare och fackförbund 
har involverats i arbetet. 

Slutresultatet av genomlysningen är baserad på en så kallad gap-analys som belyser skillnader mellan önskat läge och 
nuläge inom de tre områdena styrning, kommunikation och samverkan. Vad gäller schemaläggning och insatsplanering 
har fokus lagts på huvudsakliga utmaningar och utvecklingsförslag. Resultatet av analysen har förankrats med 
verksamhet och nämnd i samband med avslutande workshops och muntlig avrapportering. 

Vi vill särskilt poängtera att slutrapporten endast utgör en del av uppdraget. En minst lika viktig del av uppdraget har 
varit att involvera organisationen, som fått möjligheter att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter 
gemensamt. På så vis har den gemensamma bilden av nuläget mellan olika organisationsdelar stärkts. Det utgör en 
stark plattform för att fortsätta förändringsarbetet även efter att uppdraget har slutförts. 
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3. Styrning, kommunikation och samverkan 

För att genomlysa hur styrning, kommunikation och samverkan fungerar inom verkställighetsorganisationen har en gap-
analys genomförts. Det innebär en jämförelse mellan önskat läge och faktiskt läge inom organisationen. Nedan 
presenteras en komprimerad version av gap-analysen, som återfinns i sin helhet i den slutrapport som tagits fram inom 
ramen för uppdraget.  

Önskat läge Faktiskt läge

Styrning

Fungerande styrkedja

Tydliga och välförankrade mål

Tydliga ansvar och mandat

Fungerande uppföljning

Tillräckliga resurser

 Styrning följer inte alltid linjeorganisationen
 Enbart ekonomiska mål har förankrats tydligt i verksamheten
 Förväntningar på respektive chefsled och stödfunktioner är otydliga
 Uppföljning har fokuserat på detaljer snarare än helhet
 Personalbrist innebär begränsade förutsättningar att arbeta enligt beslutad arbetstidsmodell
 Arbetsmiljön upplevs som ett problem och hämmar attraktiviteten för Borås stad som 

arbetsgivare

Kommunikation

Rätt funktioner får rätt 
information i rätt tid

Strategi för hur frågor ska 
kommuniceras finns

Det är tydligt vilka frågor och 
budskap som ska 
kommuniceras

 Väsentliga beslut har inte kommunicerats; organisationen upplevs som tyst
 Chefer har inte haft tillräcklig information och underlag för att kunna motivera beslut i 

verksamheten
 Kommunikation har inte följt linjeorganisationen. Information har stoppats eller tagit 

alternativa vägar
 Avsaknad av prioritering och riktning har medfört otydlighet kring vad som bör kommuniceras 

Samverkan

Samverkansavtalet följs

Det finns en röd tråd mellan de 
olika samverkansnivåerna

 Såväl arbetsgivare som arbetstagare upplever att tidig dialog mellan parterna inför beslut och 
förändringar saknas

 Samverkansbrott har förekommit 
 Begränsning av chefsrepresentanter i LSG har medfört att samverkansinformation inte varit 

känd i hela organisationen
 Det upplevs som otydligt vilka frågor som ska hanteras på APT respektive LSG 



Sida 6

4. Schemaläggning

De två grundstommarna i rådande arbetstidsmodell är rätt till heltid samt individuell och verksamhetsanpassad 
schemaläggning. Som ett led i den individuella schemaläggningen infördes från och med 2017 det elektroniska 
schemaplaneringssystemet Time Care i hela verkställighetsorganisationen. En stor del av det missnöje som framförts i 
media och internt under hösten 2017 kretsar kring just arbetstidsmodellen och Time Care. Enskilda medarbetare 
upplever att förändringarna försämrat arbetsmiljön. Vår analys visar att inte alla inom organisationen delar den bilden. 
Däremot råder det samsyn kring att det finns ett antal utmaningar kopplade till schemaläggningen. Dessa utmaningar 
kan delas in i tre huvudsakliga områden; bristande kommunikation, personalbrist och systemfrågor. 

Kommunikation. Under 2017 började missnöje med schemaläggningen att uttryckas. Det fanns 
inte beredskap i organisationen att bemöta missnöjet. Det resulterade i att ledningen uppfattades som 
tyst. Otillräcklig kommunikation har också medfört att grundsyftet med arbetstidsmodellen inte är 
känt i hela organisationen. Det finns en ensidig bild om att modellen handlar om att effektivisera snarare 
än att förbättra vardagen för både medarbetare och brukare. 

Personal. Den nationella bristen på vård- och omsorgspersonal påverkar stadens förutsättningar att 
rekrytera. Det har inneburit att vård- och äldreförvaltningen inte har kunnat upprätthålla 
grundbemanning. Personalbristen har påverkat möjligheterna att genomföra arbetstidsmodellen i 
grunden. För att flexibla scheman och resurspass ska kunna förverkligas krävs minst grundbemanning och 
allra helst viss överbemanning. 

System. Borås stad har valt vissa grundinställningar i Time Care som gör att systemet inte upplevs som 
användarvänligt i alla avseenden. Exempelvis kan medarbetare inte se sina kollegors scheman. Det gör att 
den enskilda medarbetaren inte kan ta hänsyn till enhetens behov och förutsättningar vid 
schemaläggningen. Således ökar också risken att slutschemat för medarbetaren skiljer sig markant från 
det önskade schemat. 
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5. Insatsplanering inom hemtjänsten

Under 2017 initierades projektet ”Ökad brukartid i hemtjänsten” inom vård- och äldreförvaltningen. Projektet syftade 
till att identifiera och implementera strategier för att förbättra planeringen av insatser till brukare. Som ett led i 
projektet infördes en gemensam förvaltningscentral planeringsenhet. Målsättningen med projektet var att den 
planerade brukartiden skulle uppgå till 70 procent för samtliga hemtjänstgrupper senast den 1 september 2017. Den 
utförda brukartiden skulle uppgå till 65 procent för samtliga hemtjänstgrupper vid samma tidpunkt. Vid projektets 
avslut konstaterades att målen inte hade uppnåtts. I genomlysningen har processen från beslutad till genomförd insats 
därför kartlagts och processens funktionalitet har analyserats. Utifrån analysen är vår bild att det på det stora hela 
finns samsyn kring hur arbetet är tänkt att genomföras, det vill säga processen i sig ifrågasätts inte. Däremot finns i 
nuläget ett antal hinder för att processen ska fungera såsom avsett: 

Bristande återkoppling från verksamheten till central planering. En förutsättning för att 
insatsplaneringen ska fungera är att central planering får information från verksamheten när de planerade 
insatserna inte fungerar som tänkt. Det är vanligt förekommande att sådan återkoppling inte sker. Det 
beror dels på att verksamheten upplever att det inte finns tid för återkoppling, dels på att det saknas 
förankrad rutin för hur återkoppling ska ske. 

Personalbrist. Underbemanning och brist på vikarier skapar hinder både för central planering och 
verksamheten. När det saknas personal eller personal med rätt kompetens, exempelvis vid delegerade 
uppgifter, är det svårt att få ett fungerande flöde i planeringen. Frånvaro i ett område kan då kräva 
kedjeförändringar, där insatsscheman för ett antal brukare och hemtjänstområden måste förändras för att 
”få ihop pusslet”. Personalbristen medför också att återkopplingen till planeringen blir lidande. 

Okunskap om planeringens syfte och arbetssätt. Det är inte fullt känt i verksamheten hur central 
planering arbetar och hur insatsscheman är avsedda att användas. Missförstånd förekommer. Det 
är inte heller fullt känt i verksamheten att det är insatser och inte tider som planeras. Det förekommer 
att central planering sammanblandas med central bemanning. Sådana missförstånd riskerar att 
skapa ett ogynnsamt samarbetsklimat mellan verksamheten och central planering. 
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Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder 

EY har i sin rapport efter genomlysningen av verkställighetsorganisationen tagit 

fram ett förslag till handlingsplan. Vård- och äldreförvaltningen redovisar nedan 

utifrån handlingsplanen de förändringar som genomförts och de åtgärder som 

är planerade. Förvaltningen påbörjade ett förändringsarbete redan innan 

genomlysningen och det har sedan fortsatt parallellt med EYs arbete.  

Redovisningen innehåller också åtgärder med anledning av Kommunals 

begäran enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets inspektion. 

 

Styrning 

 Formulera och förankra mål för verksamhet och ekonomi 

Under våren 2017 arbetade förvaltningsledningen fram ett förslag till 

övergripande mål och definition av ledstjärnorna i Borås Stads 

kvalitetspolicy. Alla chefer arbetade med förslaget under en chefsdag 

och utifrån chefernas synpunkter arbetades förslaget om. 

Förvaltningsledningen fastställde i augusti det övergripande målet och 

en definition av varje ledstjärna. För att stödja cheferna i 

kommunikationen på enhetsnivå togs ett informationsmaterial fram. 

Förvaltningsledningen kommer under 2018 att arbeta vidare med att ta 

fram en plan för hur det övergripande målet och ledstjärnorna 

ytterligare ska kommuniceras och omsättas ut i förvaltningens 

verksamheter.  

 

För att tydliggöra för alla medarbetare om nämndens och 

förvaltningens mål för 2018 har dessa sammanställts i 

verksamhetsspecifika foldrar. Syftet med foldrarna är också att de ska 

stödja dialogen på respektive enhet om hur enheten ska arbeta för att nå 

målen.  

 Utarbeta och förankra modell för verksamhetsuppföljning 

EY lyfter i sin rapport fram att uppföljningen bitvis har varit otydlig. 

Rutinerna kring den ekonomiska uppföljningen uppfattas som tydliga 
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och de efterlevs i förvaltningen. Inom HR området finns på enhetsnivå 

statistik över sjukfrånvaro, frisktal och personalomsättning. I det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skickar HR-funktionen varje 

månad ut information till alla chefer om vad som ska göras i SAM 

kommande månad. Aktiviteterna i SAM följs upp i Stratsys. Det finns 

ett årshjul för ledningssystemet för kvalitet. Det innehåller aktiviteter 

såsom analys av avvikelser, statistik från kvalitetsregister, hygienmätning 

mm. Även dessa aktiviteter följs upp Stratsys.  

 

Kvalitets- och utvecklingsfunktionen kommer  från och med 2018 att 

varje månad skicka ut information om nästkommande månads aktivitet 

så att det blir tydligt för alla chefer vad som ska göras. Det sker även 

annan verksamhetsuppföljning, men utifrån EYs rapport är det inte 

tillräckligt kommunicerad till enhetscheferna vad de förväntas följa upp, 

rapportera och analysera. Detta är ett förbättringsområde under 2018. 

 Tydliggör uppdrag och ansvar för; respektive chefsled, 

stödfunktioner och medarbetare 

En översyn av organisationen inom verksamhetsområde Verkställighet 

påbörjades i november 2017. I översynen togs flera förslag fram och det 

gjordes en risk- och konsekvensanalys av varje förslag. Förslag till ny 

organisation samverkades med de fackliga organisationerna i december 

och därefter fattade förvaltningschefen beslut. Den nya organisationen, 

som trädde i kraft den 1 februari, innebär att det finns tre chefsled inom 

hela förvaltningen och därmed att alla enhetschefer i förvaltningen 

numera är direkt underställda respektive verksamhetschef. 

Verksamhetsområdet Verkställighet är delat i två områden med var sin 

verksamhetschef. Ett tydligt syfte med den nya organisationen är att 

förbättra kommunikationen. 

 

Det finns individuella chefsöverenskommelser i enlighet med Borås 

Stads rutin på alla nivåer. Dessa tydliggör krav och förväntningar, men 

också vilket stöd eller förutsättningar som chefen behöver. Delegationer 

har också tydliggjorts. Medarbetarsamtal utgår från Borås Stads mall för 

medarbetaröverenskommelse.  

 

I Budget 2017 gav Vård-och äldrenämnden förvaltningen i uppdrag att 

se över chefernas förutsättningar. Under våren 2017 påbörjades arbetet 

med att se över detta vid förvaltningen, en arbetsgrupp som bestod av 

både arbetsgivare och fackliga representanter bildades, arbetsgruppen 

identifierade de redan påbörjade och avslutade arbeten som tidigare 

genomförts i Borås Stad avseende detta område, bland annat chefens 

uppdrag som är ett resultat från ”Ett gott liv var dag”. För att identifiera 

chefernas behov av förutsättningar genomfördes en enkät vid 

förvaltningen där cheferna själva fick möjlighet att identifiera vilken typ 

av förutsättningar som efterfrågades. Enkäten bearbetades och 
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analyserades av enhetscheferna under en chefsdag. Därefter 

prioriterades de förbättringsområden som identifierats. Förslagen 

handlar om administrativt stöd, stöd i ledarskapet genom coachning och 

mentorskap, öka tiden för arbetsplatsträffar, se över stöd från 

stödsystem och stödfunktioner, begränsa antalet medarbetare per chef, 

strukturerad chefsintroduktion mm. En handlingsplan är upprättad och 

arbetet med att förbättra enhetschefernas förutsättningar kommer att 

fortsätta under 2018. Som en del i detta arbete kommer förvaltningen 

att ta fram en uppdragsbeskrivning för samtliga chefer som kommer att 

tydliggöra uppdrag, ansvar och befogenheter som åligger respektive 

chef inom förvaltningen.  

 Kartlägg behov av riktlinjer och rutiner 

En del i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 

2011:9 är att identifiera för verksamheten viktiga processer och rutiner. 

I Borås Stads Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete, fastställd av 

Kommunfullmäktige i april 2017, har tre huvudprocesser identifierats; 

Att tillhandahålla främjande och förebyggande insatser, Att 

tillhandahålla omsorg och stöd och Att tillhandahålla hälso- och 

sjukvård. För samtliga huvudprocesser har processägare utsetts under 

2017. Den delen i processen Att tillhandhålla omsorg och stöd som rör 

handläggning av ärenden har kartlagts, en vägledning har tagits fram 

och rutiner har setts över. Vård- och äldrenämnden har under 2017 tagit 

fram förslag till riktlinjer för hemtjänst respektive vård- och 

omsorgsboende. Ett arbete med att ta fram riktlinjer för korttidsvård 

pågår. Under våren 2018 påbörjas ett kartläggningsarbete av processen 

Att tillhandhålla hälso- och sjukvård. Genom ett processinriktat 

arbetssätt med en kvalitetssäkrad egenkontroll och uppföljning kommer 

behov av riktlinjer och rutiner att identifieras. I avvaktan på att 

huvudprocesserna är kartlagda har vissa rutiner på intranätet tagits bort, 

så att det ska bli enklare för chefer och medarbetare att veta vilken rutin 

som gäller. 

 

Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs i Borås Stad finns 

en väl utvecklad SAM-kalender där man centralt i Borås Stad har 

schemalagt de aktiviteter som ska genomföras under ett år för att 

bedriva ett bra och tillfredsställande arbetsmiljöarbete. Under respektive 

månad under året finns ett antal aktiviteter som ska genomföras. För att 

tydliggöra och underlätta för förvaltningens chefer har HR-enheten 

arbetat fram stödmaterial, rutiner och handlingsplaner som skickas ut 

till cheferna inför kommande månad. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet finns det bland annat rutiner kring hot och våld, 

arbetsskador och tillbud, lika rättigheter och möjligheter, rökfri 

arbetstid, alkohol och drogmissbruk, första hjälpen och krisstöd 

etcetera.  
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 Ta fram en strategi för att förbättra arbetsmiljön och göra Vård- 

och äldrenämnden till en attraktiv arbetsgivare 

Som en del i att förbättra arbetsmiljön och för att göra Vård- och 

äldrenämnden till en attraktiv arbetsgivare sker ett intensivt arbete, både 

internt och externt vid förvaltningen. Det sker bland annat genom 

arbete med goda ambassadörer och marknadsföring via media 

(exempelvis via Saxen, Klart Borås) där förvaltningen kommer att 

publicera kortare intervjuer med medarbetare. Förvaltningen arbetar 

med att stärka ledarskapet hos förvaltningens chefer, säkerställa ett gott 

omhändertagande av studenter och övriga praktikanter samt säkerställa 

att samtliga nyanställda medarbetare vid förvaltningen får en bra 

introduktion. Utöver detta arbetar förvaltningen med att upprätta 

verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner där fokus är på att 

rekrytera, attrahera, bibehålla och avveckla personal. Förvaltningen 

arbetar också aktivt med att implementera resultatet och de åtgärder 

som respektive KAL-grupp arbetat fram, förnärvarande inom HSV och 

Myndighet.  

 

En satsning på utvecklingsdagar inom hemtjänsten och vård- och 

omsorgsboendena kommer att genomföras då detta har varit eftersatt 

under 2017. Nämndens bedömning är att för att kunna göra en nystart i 

verksamheten behövs det extra resurser för detta under 2018 och har 

därför äskat att få använda cirka 4,0 mnkr av det ackumulerade 

resultatet från 2017.  

 

En arbetsmiljösatsning innefattande ett projektarbete för att minska 

sjukskrivningarna i vissa utvalda arbetsgrupper planeras. Uppdragets 

målsättning är att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på de 

utvalda enheterna. Syftet med projektet är även att öka medvetenheten 

hos medarbetarna att fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt. Projektet 

kommer att bestå av två delar, dels genom en friskfaktorsinventering 

och dels genom olika friskvårdsaktiviteter. Friskfaktorer är det som får 

människor att trivas och må bra, genom att inventera, bevara och 

utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. 

Friskfaktorer är inte detsamma som friskvård, friskvård kan vara en 

friskfaktor för många individer men långt ifrån alla. Likaväl som 

friskfaktorer i arbetet påverkar individens fritid påverkar friskfaktorer i 

privatlivet hur man mår på arbetet. Det handlar om att se hela 

människan. Utöver arbetet med att friskfaktorerna har förvaltningen en 

ambition att samtliga medarbetare i projektet ska genomföra någon 

form av fysisk aktivitet då friskvård bidrar till att man mår bra och har 

god hälsa på lång sikt. Samtliga aktiviteter kommer att genomföras på 

betald arbetstid tillsammans med arbetskamrater och chef. Enheterna 

kommer att få välja en gruppaktivitet att genomföra för att stärka 
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gemenskapen inom arbetsgruppen samt att öka hälsomedvetenheten, 

aktiviteterna som kan komma att erbjudas kan vara mindfullness, 

viktväktarna på jobbet, stegtävling, stresshantering, 15 med Paolo 

Roberto,  löpsteget, danskurs i latin & standarddans etcetera. 

Grupperna kommer att erbjudas olika friskvårdsinsatser anpassade 

utifrån arbetsgruppernas behov och önskemål. Arbetssättet har tidigare 

använts inom Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter med ett 

mycket gott resultat.  

 
Åtgärder som följd av alla 6:6a anmälningar samt utifrån 

Arbetsmiljöverkets inspektioner ska arbetas fram och implementeras 

vid förvaltningen. Arbetsmiljöverket har från Regeringen fått i uppdrag 

att genomföra nationella tillsyner av äldreomsorgen. Syftet med 

inspektionerna är att bidra till en minskning av den höga sjukfrånvaron, 

antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är 

utmärkande för äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket inspekterar det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet för att kontrollera om det genomförs 

på ett tillfredsställande sätt i förhållande till de lagar och regler som 

gäller, fokus är på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.  

 

Utifrån denna inspektion (som genomfördes vid förvaltningen under 

januari och februari 2018) och som presenterades för förvaltningen den 

22 februari kommer förvaltningen att arbeta fram rutiner kring årlig 

uppföljning av rutiner enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), 

arbeta fram rutiner för att säkerställa att förvaltningen årligen 

undersöker arbetsförhållandena med avseende på organisatoriska och 

sociala faktorer i verksamheterna. Kopplat till detta arbete har vi de 6:6a 

anmälningar som fackförbundet Kommunal lämnat in till förvaltningen, 

där ska förvaltningen säkerställa att tillbudsrapporteringen innebär att 

alla händelser, för medarbetare och chefer, som kan leda till ohälsa och 

olycksfall blir rapporterade, utredda och kända. Förvaltningen ska 

säkerställa att rutinerna för riskbedömning av arbetsmiljön hos enskilda 

brukare omfattar alla risker och arbetet hela dygnet. Förvaltningen ska 

säkerställa att alla korttidsvikarier får kunskaper kring vilka risker som är 

förknippade med deras arbete och hur de ska kunna utföra sitt arbete 

säkert, utan risk för ohälsa eller olycksfall, där ska även utbildning i 

förflyttningsteknik ingå. Förvaltningen ska ha rutiner för att undersöka 

och riskbedöma den digitala arbetsmiljön samt skriftliga rutiner för att 

undersöka och riskbedöma transporter med fordon i tjänsten. 

Förvaltningen ska därutöver kartlägga pausmöjligheter för personal 

inom hemtjänst arbeta fram uppdragsbeskrivningar för de olika 

ombudsroller som finns och implementera förvaltningens mål och 

ledstjärnor.  
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 Sträva efter att öka tilliten och förtroendet inom verkställigheten 

Under 2018 kommer förvaltningen att genomföra sex chefsdagar. 

Inriktningen kommer att vara är att skapa en ”ny” förvaltning, ta fram 

gemensamma bärande strukturer och utveckla metoder för styrning och 

ledning. Chefsdagarna syftar också till att cheferna ska ges tillfälle att 

utbyta erfarenheter och idéer samt ge varandra kraft och engagemang.  

 

Förvaltningsledningen förmedlar på olika sätt att man som medarbetare 

har yttrandefrihet och meddelarfrihet. 

 
Kommunikation 

 Genomför kommunikationsinsatser vid beslut om väsentliga 

förändringar 

I den nya organisationen är kommunikationsvägarna tydligare och 

enhetscheferna är närmare förvaltningsledningen. Information och 

kommunikation följer linjeorganisationen och det har tydliggjorts att det 

är ett chefsansvar att informera medarbetarna.  

 

För att sprida information i förvaltningen, ex om beslut som är särskilt 

viktiga/intressanta för verksamheterna, publiceras en nyhet efter varje 

nämndsammanträde och efter varje möte med förvaltningsledningen. 

Minnesanteckningar från förvaltningsledningen publiceras på intranätet 

senast två dagar efter mötet. 

 

Det har tydliggjorts att verksamhetscheferna vid större förändringar ska 

säkerställa att det finns en kommunikationsplan som tydliggör vad som 

ska kommuniceras, när det ska göras samt vem som ansvarar för 

kommunikationen. Förvaltningens kommunikatör stödjer 

verksamhetschefen i framtagande och uppföljning av 

kommunikationsplaner. 

 

I förvaltningen finns flera arbetsgrupper som tagit fram förslag på 

kommunikationsinsatser för att till allmänheten sprida en annan bild av 

nämndens verksamheter och de arbetsmiljösatsningar som görs. Det 

kommer att innebära att förvaltningen arbetar mer proaktivt med 

pressmeddelanden. Vidare kommer goda exempel och händelser att 

synliggöras exempelvis genom nyheter på Borås Stads webbplats. 

 Skapa en förutsägbarhet i kommunikationen 

Se ovanstående punkt. 

 Tydliggör samtliga chefers ansvar för kommunikation 

Utbildning till alla chefer utifrån Borås Stads kommunikationspolicy 

och kommunikationshandbok planeras under hösten 2018. 
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 Tydliggör medarbetares ansvar att ta del av information 

Ansvaret kommer lyftas fram på arbetsplatsträffar. Det är viktigt att i 

samband med det också förtydliga på vilket sätt beslut kommuniceras 

och var man som medarbetare kan ta del av beslut, information om 

pågående utvecklingsarbeten mm. Ansvaret för att ta del av information 

kan också lyftas individuellt ex i samband med medarbetarsamtal. 

 

Samverkan 

 Förtydliga/förankra hur respektive samverkansfora ska fungera  

Under hösten 2017 genomfördes ett antal aktiviteter på förvaltningen 

med syfte att förbättra samverkan vid förvaltningen. Bland annat så 

utvärderades dåvarande lokala samverkansavtal genom en enkät. Utifrån 

inkomna synpunkter upprättades ett nytt lokalt samverkansavtal som 

implementerades under 2018. En utbildningsinsats för samtliga 

representanter i förvaltningens samverkansgrupper genomfördes under 

ledning av representant från Stadsledningskansliet, med syfte att 

tydliggöra hur samverkan ska ske, vilka frågor som det ska samverkans 

om inom vilket samverkansforum (APT, LSG, FSG).  

 

Inför 2017 upprättades ett lokalt samverkansavtal där fackliga 

organisationer och arbetsgivare kom överens om hur förvaltningen 

skulle bedriva samverkan. Ett uppstartsmöte genomfördes i början av 

2017 för att fastställa formalia. På uppstartsmötet bestämdes kring 

deltagande i förvaltningens samverkansgrupper, hur dagordningar skulle 

fastställas, var arbetsmaterial, kallelser och dagordningar skulle förvaras 

och se ut. För att underlätta för samtliga parter skapades en gemensam 

samverkansmapp som alla parter har tillträde till. I den gemensamma 

mappen förvaras protokoll, kallelser, bilagor, deltagare, arbetsmaterial 

etcetera. Under våren 2017 genomfördes en utvärdering av dåvarande 

samverkansorganisation genom en enkät som samtliga representanter 

svarade på. Utifrån resultatet av enkäten genomfördes en förändring av 

förvaltningens organisation och en utbildningsinsats planerades in och 

genomfördes.  

 

Under 2018 implementerades det nya lokala samverkansavtalet, vilket 

fick revideras när ny förvaltningsorganisation verkställdes 2018-02-01. 

En gemensam utbildningssatsning kommer att genomföras på 

förvaltningen under hösten 2018. Utifrån Suntarbetsliv så kommer 

förvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna att 

genomföra en arbetsmiljöutbildning för samtliga skyddsombud och 

chefer vid förvaltningen. Suntarbetsliv drivs av de fackliga 

organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting 

samt Pacta. För att öka samverkan ytterligare träffar förvaltningschef 
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samt HR-chef de fackliga ordförandena två till tre gånger per halvår för 

en så kallad ”temperaturmätare”.  

 För en strukturerad dialog kring samverkanskulturen 

Under hösten 2017 genomfördes ett antal aktiviteter på förvaltningen 

med syfte att förbättra samverkan vid förvaltningen. Det återstår dock 

ett arbete där arbetsgivare och fackliga organisationer måste diskutera 

hur samverkansklimatet ska fungera vid förvaltningen. Båda parter har 

en önskan om att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med 

ett gott samverkansklimat där förvaltningen har en god arbetsmiljö. För 

att uppnå detta måste båda parter arbeta i ett nära samarbete där man 

gemensamt identifierar sådant som inte fungerar vid förvaltningen.  

 

Schemaläggning 

 Förankra och informera om syftet med arbetstidsmodellen och 

Time Care 

Ett omtag gällande arbetet med arbetstidsmodellen påbörjas inom kort. 

En projektledare och en representant från Kommunal ska tillsammans 

gå ut till respektive arbetsgrupp och informera om bakgrund till och 

syfte med arbetstidsmodellen samt skapa förståelse för det lokala 

avtalet, heltidstjänster och vad arbetstidslagen säger. De ska också 

förankra arbetssätt, metoder och rutiner för att hantera modellen. 

Uppdraget innebär att säkerställa att samtliga enheter och medarbetare 

får information om arbetstidsmodellen och dess syfte, förvaltningen 

måste säkerställa att medarbetare får möjlighet att ställa frågor och ges 

möjlighet att återkoppla kring vad som fungerar och inte gällande 

schemaläggning.   

 Inhämta återkoppling från verksamheten kring hinder för 

schemaläggningen och säkerställ att dessa bemöts 

Verksamhetscheferna har fått uppdrag att möjliggöra en förändring av 

schemaperioderna tillsammans med enhetscheferna utifrån 

verksamhetens behov, dvs det tidigare beslutet att alla enheter ska ha 

fyraveckors schema har tagits bort. Istället är det upp till respektive 

verksamhet/enhet att bestämma vad som passar bäst utifrån 

verksamhetens behov. Detta arbete ska öka delaktigheten och 

påverkansmöjligheterna för medarbetarna i utformandet av det 

fastställda arbetsschemat 

 

När det gäller Time Care ska möjligheterna att ändra inställningarna i 

systemet utredas i syfte att öka delaktigheten. Detta för att öppna upp 

synligheten i modellen så att medarbetarna t ex kan se hur andra i 

gruppen har lagt sina önskescheman så att eventuella anpassningar kan 

göras redan i ett tidigt skede i processen och utan att chefen måste gå in 

och ändra i de önskade schemana.  
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 Skapa strukturerade möjligheter för enheterna att dela 

erfarenheter och goda exempel 

Förvaltningen måste säkerställa att det skapas strukturerade möjligheter 

för enheterna att dela erfarenheter och goda exempel. Detta kommer att 

initieras i samband med att förvaltningen genomför ett omtag kring 

arbetstidsmodellen. I och med detta arbeta kommer förvaltningen att 

säkerställa att, både goda och dåliga exempel och erfarenheter delas 

mellan olika enheter och olika verksamheter för att säkerställa att 

förvaltningen arbetar optimalt inom de verksamheter förvaltningen 

bedriver.  

Insatsplanering 

 Tydliggör att återkoppling till central planering ska ske och vem 

som ansvarar för att återkoppla 

En arbetsgrupp för att ta fram rutiner för återkoppling från 

hemtjänstgruppen till planeringsenheten har startats. Rutiner finns nu 

framtagna men behöver implementeras bättre så att alla tar sitt ansvar 

för att kommunikationen ska fungera mellan verksamhet och 

planeringsenhet. Detta för att säkra att medarbetarna får realistiska 

insatsscheman att arbeta efter. I hemtjänsten finns så kallade 

gruppombud som är länken mellan hemtjänstgruppen och 

planeringsenheten. Tiden för deras uppdrag kommer från i början av 

april att utökas från 15 minuter till 30 minuter, så att de får bättre 

förutsättningar för den dagliga kommunikationen med 

planeringsenheten. 

 Informera om och förankra central planerings syfte och arbetssätt 

Enhetschef för planeringsenheten och respektive ansvarig planerare har 

påbörjat månatliga besök i hemtjänstens arbetsgrupper. 

 Förankra mål kring brukartid hos medarbetarna och överväg hur 

målen ska vara utformade för att fungera motiverande 

Vård- och äldrenämnden beslutade i Budget 2018 att ge Vård- och 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda om 65 % brukartid (tid hos 

brukaren i förhållande till totalt arbetad tid) är ett rimligt mål för 

hemtjänsten. 
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Remiss: Uppföljning av Program för ett integrerat 

samhälle 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad redovisning enligt 

uppföljning av program för ett integrerat samhälle och översänder densamma 

till Arbetslivsnämnden.      

Sammanfattning  

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle. 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands, vilket motsvarar ca 29 

procent av kommunens invånare.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Med anledning av detta har 

Arbetslivsnämnden skickat ett antal frågor om integrationsinsatser under 2017. 

De frågor som Vård- och äldrenämnden ska besvara är frågor inom 

programområdet arbete.  

Frågor till Vård- och äldrenämnden, samt svar 

Fråga 1 om praktikplatser: På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna 

praktikplatser? 

Vård- och äldrenämnden har utarbetat en rutin för praktiksamordning gällande 

praktik som arbetsmarknadsinsats. Möten sker också löpande med 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen och vid behov bokas extra möten.  

Fråga 2 om praktikplatser: Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter? 

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

    Prova på praktik 

   Praktik till arbete 

Under 2017 deltog 70 – 100 personer i arbetsmarknadsinsatser via Jobb Borås. 

Någon exakt statistik som efterfrågas ovan finns idag inte för de olika 

praktikgrupperna, men Vård- och äldrenämnden har under 2017 påbörjat 

arbete med att föra mer detaljerad statistik. Flertalet som kommer till praktik via 
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arbetsmarknadsinsatser är språksvaga oavsett om det är rena språkpraktiker 

eller prova på-praktiker. Det finns idag har inga uppgifter på att någon praktik 

har lett till arbete direkt efter avslutad praktikperiod. 

Fråga 1 om anställning: På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i 

Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 anställt drygt 30 personer med hjälp 

av stödet "Extratjänster". De allra flesta av dem har annan etnisk bakgrund. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram nio strategier för att 

klara utmaningen med rekrytering till äldreomsorgen. Nämnden arbetar aktivt 

enligt de nio strategierna.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 

födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp 

motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-12-

31), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Med anledning av detta har 

Arbetslivsnämnden skickat ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser 

om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017. Fokus 

under 2017 är på två av programmets sju programområden: arbete och boende. 

De frågor som Vård- och äldrenämnden ska besvara är frågor inom 

programområdet arbete.  

Programområde: Arbete 

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till 

egen försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Samverkan ska ske 

med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera 

på arbetsplatser så snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk 

bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge 

fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska 

vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i 

arbetslivet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. 

Frågor till Vård- och äldrenämnden, samt svar 

Fråga 1 om praktikplatser: På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna 

praktikplatser? 
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Vård- och äldrenämnden har utarbetat en rutin för praktiksamordning gällande 

praktik som arbetsmarknadsinsats. Denna samordning sker mellan 

Arbetslivsförvaltningens enhet ”Jobb Borås” och Vård- och äldreförvaltningen. 

Möten sker också löpande med gymnasieskolan och vuxenutbildningen och vid 

behov bokas extra möten.  

Fråga 2 om praktikplatser: Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter? 

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

    Prova på praktik 

   Praktik till arbete 

Under 2017 deltog 70 – 100 personer i arbetsmarknadsinsatser via Jobb Borås. 

De allra flesta är språksvaga. Någon exakt statistik som efterfrågas ovan finns 

idag inte för de olika praktikgrupperna, men Vård- och äldrenämnden 

påbörjade arbete under 2017 med att föra mer detaljerad statistik.  

Flertalet som kommer till praktik via arbetsmarknadsinsatser är språksvaga 

oavsett om det är rena språkpraktiker eller prova på-praktiker.  

Det finns idag inga uppgifter på att någon praktik har lett till arbete direkt efter 

avslutad praktikperiod. 

Fråga 1 om anställning: På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 

annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i 

Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 anställt drygt 30 personer med hjälp 

av stödet "Extratjänster". De allra flesta av dem har annan etnisk bakgrund. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram nio strategier för att 

klara utmaningen med rekrytering till äldreomsorgen. En av strategierna innebär 

att "bredda rekryteringen" och i större utsträckning fånga upp personer med 

bl.a. annan etnisk bakgrund. Nämnden arbetar aktivt enligt de nio strategierna.  

Länkar till de nio strategierna: 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-216-4.pdf 

https://skl.se/download/18.a827c16146db10f89acf057/1405502427086/skl-

rekryteringsutmaningar-vardochomsorg.pdf 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 

2. Program för ett integrerat samhälle                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 
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Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till ”Program för ett 

integrerat samhälle”.         

Ärendet i sin helhet 

Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen för 

hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Borås Stad ska värna 

om mänskliga rättigheter och människors lika värde och som tillåter alla 

boråsare, oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden, att leva sitt eget liv 

så länge svenska lagar och regler följs. Insatser som görs på integrationsområdet 

följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska återrapporteras till 

Kommunstyrelsen.   

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget har skickats på remiss 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på programmets innehåll och områden att 

följa upp. Vård- och äldrenämnden anser dock att alla boråsare ska ingå i 

målgruppen för Program för ett integrerat samhälle eftersom integration måste 

ske i samarbete mellan alla människor, vare sig de är födda utomlands eller i 

Sverige, för att kunna skapa ett interkulturellt förhållningssätt. De faktorer som 

tas upp i delen om folkhälsa anses särskilt viktiga både direkt och indirekt för 

Vård- och äldrenämndens verksamhet, eftersom förebyggande verksamhet 

skapar bättre förutsättningar för den äldre befolkningen samt skapar 

förutsättningar för vidare utbildning t.ex. inom vård och omsorg. Likaså behövs 

flerspråkighet och interkulturell kompetens inom äldreomsorgen, för att kunna 

bemöta alla äldre på ett bra sätt. Förslag till Program för ett integrerat samhälle 

stödjer Vård- och äldrenämndens arbete med jämställd, jämlik och likvärdig 

vård och omsorg. Vård- och äldrenämnden tillstyrker härmed förslag till 

program för ett integrerat samhälle.       

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Program för ett integrerat samhälle                     

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 

 



Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  
 

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 
 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  
 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.   
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  
 
 
 



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  
 
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 
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Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Plan för laddinfrastruktur för 

elfordon.     

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslag till 

Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag till 

både inriktning och uppdrag. Förslaget har skickats på remiss till kommunens 

nämnder och bolag.   

Vård- och äldrenämnden är positiv till upprättat förslag till Plan för 

laddinfrastruktur för elfordon. Det finns ett stort behov av bilar i Vård- och 

äldrenämndens verksamheter, då många brukare och patienter bor i 

landsbygdsområden. I landsbygdsområden finns idag endast möjligheter att 

tanka diesel eller bensin, vilket har negativ klimatpåverkan. Att möjliggöra 

laddning av elfordon skulle ge möjlighet till miljövänligare transporter, vilket i 

sin tur skulle minska Vård- och äldrenämndens klimatkompensationsavgift. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslag till Plan för laddinfrastruktur för 

elfordon.                

Beslutsunderlag 

1. Plan för laddinfrastruktur för elfordon                        

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Plan för laddinfra-
struktur för elfordon
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 



Borås Stad  |  Plan för laddinfrastruktur för elfordon           5

Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Postadress 
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Annica Olausson 
Handläggare 
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SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00068 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 

2018-2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till handlingsplan 2018-

2020 för ett tillgängligt samhälle, med synpunkter.        

Sammanfattning 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 

(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 

uppdrag avseende tillgänglighet. Under 2016 har program för 

tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar kommunens ambitioner för 

att arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 

Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan följs upp för att 

säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till uppdragen. Förslag till 

Handlingsplan 2018 - 2020 för ett tillgängligt samhälle, har skickats på remiss 

till samtliga nämnder. 

Vård- och äldrenämnden noterar att i både Program för ett tillgängligt samhälle 

och i Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle, saknas 

äldreperspektivet. Både programmet och handlingsplanen har som inriktning 

personer med funktionsnedsättning med betoning på yngre personer.   

Socialdepartementet förväntas att under våren 2018 fatta beslut om en nationell 

demensstrategi. Under kartläggningen, för att ta fram underlaget, har 

Socialstyrelsen identifierat en rad tydliga och övergripande problemområden 

som behöver prioriteras i kommunernas förbättringsarbete. Ett av 

problemområdena är ett inkluderande samhälle. Bland annat beskrivs att 

samhället ska vara anpassat för och underlätta för personer med kognitiv 

nedsättning, samt att de ska bemötas med respekt.  

Vård- och äldrenämnden anser att det övergripande innehållet i Handlingsplan 

2018- 2020 för ett tillgängligt samhälle, stämmer överens med Socialstyrelsens 

beskrivning av problemområdet samhälle, även om ett tydligt äldreperspektiv 

saknas.  

Under Artikel 9, öka tillgängligheten, beskrivs att syftet är att öka 

tillgängligheten av information, samt att målet är att arbeta fram lättläst 

information på Borås Stads hemsida utifrån behovet som finns. Vård- och 
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äldrenämnden anser att detta även bör omfatta tryckt text. 

Tillgänglighetsanpassning av webbsidor är inte bara att göra dem lättlästa, det 

kan också vara en kombination av bilder/piktogram, ljud, film med mera.  

Under flera av de prioriterade områdena i planen, tycks fokus vara att öka 

kunskapen och informationen inom organisationen Borås Stad. Vård- och 

äldrenämnden anser att ett tydligt utåtriktat perspektiv saknas och behöver 

tydliggöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt 

samhälle, med tillhörande synpunkter.                

Ärendet i sin helhet 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 

(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 

uppdrag avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en 

helhetssyn utifrån kommunens och invånarnas bästa.  

Program för ett tillgängligt samhälle 

Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar 

kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer 

med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som 

andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet 

finns det sex prioriterande områden som är hämtade ur FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Varje utvalt område 

konkretiseras till åtgärder kopplade till programmet, i handlingsplan för ett 

tillgängligt samhälle. 

Handlingsplan för ett tillgänglighet samhälle 

Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp 

för att säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till uppdragen. I Sociala 

omsorgsnämndens samarbetsuppdrag ligger ansvaret att följa upp de aktiviteter 

som finns i handlingsplanen. I 2017 års handlingsplan fanns 10 mål, flera av 

dessa har rapporterats som genomförda. De mål som inte genomfördes följer 

med till handlingsplanen för 2018–2020.  

Förslag till Handlingsplan 2018 - 2020 för ett tillgängligt samhälle, har skickats 

på remiss till samtliga nämnder. Nämndernas yttranden ska endast beröra de 

mål som är riktade till respektive nämnd. Vård- och äldrenämnden berörs av de 

prioriterade områdena i artikel 8, de två första områdena i artikel 9, samt artikel 

24.  

Vård- och äldrenämndens yttrande 

Vård- och äldrenämnden noterar att i både Program för ett tillgängligt samhälle 

och i Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle, saknas 

äldreperspektivet. Både programmet och handlingsplanen har som inriktning 

personer med funktionsnedsättning med betoning på yngre personer.   
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Socialdepartementet förväntas att under våren 2018 fatta beslut om en nationell 

demensstrategi. Under kartläggningen, för att ta fram underlaget, har 

Socialstyrelsen identifierat en rad tydliga och övergripande problemområden 

som behöver prioriteras i kommunernas förbättringsarbete. Ett av 

problemområdena är ett inkluderande samhälle. Bland annat beskrivs att 

samhället ska vara anpassat för och underlätta för personer med kognitiv 

nedsättning, samt att de ska bemötas med respekt.  

Vård- och äldrenämnden anser att det övergripande innehållet i Handlingsplan 

2018- 2020 för ett tillgängligt samhälle, stämmer överens med Socialstyrelsens 

beskrivning av problemområdet samhälle, även om ett tydligt äldreperspektiv 

saknas. Vård- och äldrenämnden anser till exempel att äldre med kognitiva 

nedsättningar bör lyftas i handlingsplanen på samma sätt som unga med 

funktionsnedsättningar lyfts i artikel 9, öka tillgängligheten. Befolkningens ålder 

stiger alltmer och antalet äldre med kognitiva nedsättningar förväntas 

fördubblas fram till 2050. Det är lika betydelsefullt att ta reda på vad som är 

viktigt för äldre med kognitiva nedsättningar, som för unga med 

funktionsnedsättningar, och därmed öka samt få en bredare tillgänglighet.  

Under Artikel 9, öka tillgängligheten, beskrivs att syftet är att öka 

tillgängligheten av information, samt att målet är att arbeta fram lättläst 

information på Borås Stads hemsida utifrån behovet som finns. Vård- och 

äldrenämnden anser att detta även bör omfatta tryckt text. 

Tillgänglighetsanpassning av webbsidor är inte bara att göra dem lättlästa, det 

kan också vara en kombination av bilder/piktogram, ljud, film med mera.  

Under flera av de prioriterade områdena i planen, tycks fokus vara att öka 

kunskapen och informationen inom organisationen Borås Stad. Vård- och 

äldrenämnden anser att ett tydligt utåtriktat perspektiv saknas och behöver 

tydliggöras. Ett inkluderande samhälle är ett samhälle där personer med 

kognitiva nedsättningar kan leva med så hög livskvalitet som möjligt, med 

möjlighet att kunna utnyttja t.ex muséer, bibliotek, teater, handel, apotek, 

banker och kollektivtrafik. Borås Stad kan bidra med kunskapsstöd och med 

miljöanpassning i samhället. En sådan utveckling förutsätter bland annat att det 

hos Borås Stads invånare, och inte endast hos stadens medarbetare, finns god 

kännedom om kognitiva nedsättningar.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt 

samhälle, med tillhörande synpunkter.  

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan 2018 – 2020 för ett tillgängligt samhälle 

2. Borås Stads program för ett tillgängligt samhälle    

                       

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 
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Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. -  

 

 

Ida Legnemark (V) 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 

Strategi 

Program 

• Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borås Stads 

Handlingsplan  

2018 – 2020  

för ett tillgängligt 
samhälle 
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Borås Stads 
styrdokument 

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

 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2018 

För revidering ansvarar: Sociala omsorgnämnden  

För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgnämnden 

Dokumentet gäller till och med 2020 

 
 
 

 



 

 

Handlingsplan 2018–2020 för ett 
tillgängligt samhälle  

 

 

Prioriterade 
områden 

 

Syfte 

(Varför) 

 

Mål 

(Vad) 

 

Tid 
 

Ansvar 
 

Uppföljning 

 

Artikel 8 

Öka kunskapen om 

situationen för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Syftet är att arbeta strukturerat 

med att sprida information om 

kognitiv tillgänglighet samt 

säkerställa att 

tillgänglighetperspektivet når ut i 

hela organisationen. 

 
 

Att erbjuda minst 5 

utbildningar/workshoppar till personal i 

olika förvaltningar.  

Utbildningarna/workshopparna ska handla 

om: 

 FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar 

 kognitiv tillgänglighet 

 bemötande.  

 

 
 

2018-2020 

 
 

Sociala 

omsorgnämnden 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

 
 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

Artikel 9 

Öka tillgängligheten 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

tillgänglighetsperspektivet 

inkluderas i det dagliga arbetet 

med information och 

kommunikation. 

 

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet 

inom informations- och 

kommunikationsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 
 
 

 

 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 
   

Syftet är att öka tillgängligheten 

avinformation. 

 

Att arbeta fram lättläst information på Borås 

Stad hemsida utifrån behovet som finns. 

  

 

2018-2020 Kommunstyrelsen 

(huvudansvar) i 

samarbete med alla 

nämnder 

 

Uppföljning ska rapporteras varje år 

i juni och december.  

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

  

Syftet är att öka möjligheterna till 

delaktighet och inflytande för 

unga med funktionsnedsättning. 

 

 

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer” 

för att lyfta fram vad som är viktigt för unga 

med funktionsnedsättning. 

2018-2019 

 

 

Kommunstyrelsen i 
samarbete med Gymnasie- 
och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden senast 31 

december 2018.  

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2019. 

 
  

Syftet är att öka möjligheter till 

friluftsaktiviteter för personer 

med funktionsnedsättning. 

 

Att utöka antalet tillgängliganpassade 

naturområden (som är välbesökta). 

 

Säkerställa att det finns minst en 

tillgänglighetsanpassad toalett i det 

naturområde som är markerat som 

tillgänglighetsanpassat. 

2018-2020 
 

Tekniska nämnden och 
Fritids- och 

folkhälsonämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 16 

Minska våld och övergrepp 

 

 

Syftet är att skapa förebyggande- 

och förbättringsarbete mot våld 

och tvång hos personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta 

arbeta med att ge utbildning och stöd till 

personer med funktionsnedsättning i Borås.  

 

 

Personal ska få tillgång till stöd, information 

och utbildning för att motverka våld och 

tvång. 

 

 

2018-2020 
 

 

 
 

 
 

 

Sociala omsorgnämnden 
 

 

 
 

 

 

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

  

Syftet är att ge stöd, information 

och utbildning till personer med 

funktionsnedsättning och deras 

familjer samt personal för att 

motverka våld och tvång. 

 
Arbeta förebyggande för en trygg miljö i 

skolan för elever med funktionsnedsättning 

genom att 
- stödja och utbilda elever med 

funktionsnedsättning om sina rättigheter 

- öka kunskap och kompetens hos personalen 
i skolan om elever med funktionsnedsättning 

- sprida information om förebyggande 

arbetet till anhöriga som har barn med 
funktionsnedsättning. 

 

 
 

 
2018-2020 

 
Grundskolenämnden och 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med 

Sociala omsorgnämnden 

 

Uppföljning ska redovisas till 

Sociala omsorgnämnden varje år i 

juni och december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 



 

 

 

Artikel 24 

Utbildning  

 

 

Syftet är att säkerställa att 

gymnasieskolornas behov av 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)-

platser tillgodoses. 

 

Sprida information om gymnasiesärskolans 

behov av APL-platser till alla förvaltningar. 
 

 

2018-2020 

 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
(huvudansvar) i samarbete 

med alla nämnder. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 

 

 

Artikel 27 

Fler människor i arbete 

 

 

Syftet är att öka möjligheter för 

personer funktionsnedsättningar 

att få ett arbete inom Borås Stad.  

 

 

 

Sprida kunskap om förutsättningarna och 

stöd som finns att få när man anställer 

personer med funktionsnedsättning (minst 5 

utbildningstillfällen) till alla förvaltningar. 

    

 

 

 

2018-2020 

 

Arbetslivnämnden 

(huvudansvar) i samarbete 
med Sociala 

omsorgnämnden och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Uppföljning ska redovisas till Sociala 

omsorgnämnden varje år i juni och 
december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni, 2020. 

 

 

Artikel 30 

Öka möjligheterna för en 

aktiv fritid 

 

 

Syftet är att säkerställa att 

personer med 

funktionsnedsättning kan ta del 

av kulturutbudet i samhället.  

 

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer 

på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att 

skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i 

Borås Stad.  

 
 

 

2018-2020 

 

Kulturnämnden  

 

Delrapport ska redovisas till Sociala 

omsorgsnämnden varje år i juni och 

december. 

Slutredovisning ska skickas till 

Sociala omsorgsnämnden senast 30 

juni 2020. 
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Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det 
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge 
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är 
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i 
diskrimineringslagen.

Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett 
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta 
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen. 

Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen 
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och 
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som 
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning.

Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är 
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer 
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i 
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.

Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man 
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika 
anpassningar i efterhand. 
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande 
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt 
beaktas.

Program för ett 
tillgängligt samhälle



Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder 
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktions-
nedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning 
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska 
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning 
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla 
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram 
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information 
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola 
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras 
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha 
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande 
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull 
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter 
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att 
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra 
bra hälsoval.

4 | program



Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017. 
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala 
omsorgsnämnden ansvarar  för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker 
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till 
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor 
inom Borås Stad.
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postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00078 1.1.3.1 
 

  

 

Utredningsuppdrag - kyld mat 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att producera kyld mat i egen regi i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har idag ett avtal med Sodexo om produktion och leverans av kuyld 

mat. I nuläget levereras ca 5-6 portioner/vecka kyld mat till i genomsnitt 320 

brukare inom äldreomsorgen. Menyn består till stor del av svensk husmanskost 

där brukaren varje vecka kan välja på 21 olika rätter varav 7 är vegetariska.  

Maten går att få konsistensanpassad samt fri från allergener (gluten, laktos, 

mjölk, ägg). Leverans sker 1 gång/veckan till Borås. Maten körs sedan ut av 

Vård- och äldreförvaltningens medarbetare inom Verksamhetsområde kost och 

vaktmästeri. Avtalet med Sodexo är förlängt fram till 2019-02-28 med möjlighet 

till ytterligare 1 års förlängning. 

I samband med politiska beslut samt gällande hemtjänstriktlinjer där andra 

alternativ till kyld mat förordas har portionsantalet till brukare minskat 

succesivt. Utifrån det perspektivet och med ett förväntat mer hanterligt 

portionsantal i framtiden kan det finnas anledning att utreda möjligheten att 

istället internt inom kostverksamheten producera den kylda maten. En 

produktion i egen regi skulle också medföra minskad klimatpåverkan från 

transporter då Sodexos produktionskök ligger i Märsta ca 3,5 mil norr om 

Stockholm.               

Beslutsunderlag 

1. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. - 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ida Legnemark /V) 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Rangefil 
Handläggare 
033 357015 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00076 1.1.3.1 
 

  

 

Tillägg till delegationsförteckning - tillfällig 

överbeläggning på korttidsplatser 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att genom ett tillägg till nämndens 

delegationsförteckning ge förvaltningschefen rätt att besluta om tillfällig 

överbeläggning på korttid med fem platser under en period om högst 4 veckor.       

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden fattade i december 2017 beslut om att 

korttidsplatserna på Hulta ängar tillfälligt fick överbeläggas om bemanningen i 

hemtjänsten inte var tillräcklig och det inte gick att anvisa till tillgängliga tomma 

platser på vård- omsorgsboende.  

För att i en liknande situation, d v s när förvaltningen bedömer att många 

patienter kommer att skrivas ut från sluten hälso- och sjukvård och det inte 

finns tillräcklig bemanning i hemtjänsten, inte behöva invänta nämndens 

godkännande om tillfällig överbeläggning behöver förvaltningschefen ges 

möjlighet att fatta beslutet på delegation från nämnden.   

En delegation enligt nedan förs in i delegationsförteckningen under avsnitt  

5 Övriga ärenden, C övrigt: 

Beslut om att under en period om högst 4 veckor överbelägga 5 korttidsplatser. 

Beslutsunderlag 

1. -                           

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21. 

Beslutet expedieras till 

1. - 

 

Ida Legnemark (V) 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström  
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-20 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00081 1.1.3.1 
 

  

 

Pilotverksamhet tvätt av hemtjänsttagares kläder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda:  

1. Risker och konsekvenser för pilotverksamheten. 

2. Vilka förutsättningar som krävs för att Resursgruppens organisation i 

framtiden kan ta över tvätt av hemtjänsttagarens kläder, som idag utförs 

av hemtjänstens personal.             

Ärendet i sin helhet 

Resursgruppen fick i januari i uppdrag att se över möjligheten att tvätta 

hemtjänsttagarens kläder. Planen då var ett pilotprojekt inom 2-3 

hemtjänstområden med start i april 2018, med syfte att avlasta 

hemtjänstpersonalen samt öka deras trygghet. En arbetsgrupp med 

representanter från arbetsgivare, medarbetare och fackförbund bildades för 

uppdraget. Ett studiebesök gjordes i Kumla för att titta på organisation och 

metoder för brukartvätt. Resursgruppens verksamhet har redan under 2017 

arbetat med att succesivt ta över all personaltvätt inom Vård- och 

äldreförvaltningen, vilket varit mycket uppskattat.  

Utifrån fakta och kunskap som inhämtats via arbetsgrupp, studiebesök och 

nuvarande arbete med personaltvätt är slutsatsen att en organisation för 

brukartvätt måste utredas grundligare. I nuläget finns inte alla förutsättningar på 

plats för att utföra uppdraget på ett säkert sätt och då särskilt gällande hygien 

och arbetsmiljö. 

Vård- och äldrenämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan 

vidare vad gäller Resursgruppens möjlighet att ta över den brukartvätt som idag 

utförs av hemtjänstpersonalen. Återrapportering sker till Vård- och 

äldrenämnden under hösten 2018.                

Samverkan 

Samverkas på FSG 2018-03-21 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 
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  Sida 

2(2) 

 

 

Annika Andersson  

Tf. Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00070 1.1.3.1 
 

  

 

Arvode för ”Framtidsspaning: hur vill morgondagens 

seniorer bo?” den 24 april 2018 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 

förlorad arbetsinkomst för deltagande på ”Framtidsspaning: Hur vill 

morgondagens seniorer bo?” den 24 april 2018.          

Ärendet i sin helhet 

”Framtidsspaning: Hur vill framtidens seniorer bo?” arrangeras av FoU i väst 

GR, Diabahs och Chalmers. Framtidsspaningen äger rum Göteborg den 24 

april, klockan 9.00-16.00. Frågor som kommer att diskuteras under dagen är 

bland annat, hur kan man planera bostäder för seniorer som håller i femtio eller 

hundra år framåt i tiden? Kommer morgondagens seniorer att ha samma 

behov, önskemål och livsstil som dagen? Deltagare från Vård- och 

äldrenämnden är Ida Legnemark, Bengt Bohlin, Marie Sandberg, Björn 

Qvarnström, Tauno Haikara, Lennart Håkansson, Hanna Werner, Väinö 

Östhult och Anna-Clara Stenström.    

”Framtidsspaning: Hur vill framtidens seniorer bo?” är arvodesgrundat enligt § 

9 b i ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-

2018”, under förutsättning att Vård- och äldreförvaltningen fattar beslut om att 

arvode och förlorad arbetsinkomst ska utbetalas         

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-03-21.  

Beslutet expedieras till 

1. Till Servicekontoret för kännedom  

 

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson  

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00082 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2018-03-27 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
 

1. Svar: Brev om personalbrist från personal 

Dnr 2018-00031 5 

 

2. Utredning enligt lex Sarah privat utförare 

Dnr 2018-00062 

 

3. Utredning enligt lex Sarah privat utförare 

Dnr 2018-00063 

 

4. Attendo Kvibergsgatan Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse 

Dnr 2018-00064 

 

5. Attendo Kapplandsgatan Kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 

Dnr 2018-00065 

 

6. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Hemtjänst Sandhult  

Dnr 2018-00021 

 

7. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Hemtjänst Norrby  

Dnr 2018-00023 

 

8. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Hemtjänst Centrum  

Dnr 2018-00024 

 

9. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Margaretagatan 9  

Dnr 2018-00025 

 

10. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Fagerhultsvägen 1 

Dnr 2018-00026 
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11. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket Distansgatan 7  

Dnr 2018-00027 

 

12. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 

Dnr 2018-00028 

 

13. Uppföljning klimatkompensation 2017 

Dnr 2018-00037  

 

14. Redovisning av hyresförhandlingar 2018 

Dokid 1138 

 

15. Utredning enligt lex Sarah privat utförare 

Dnr 2018-00071  

 

16. Utredning enligt lex Sarah privat utförare 

Dnr 2018-00072 

 

17. Utredning enligt lex Sarah privat utförare 

Dnr 2018-00073 

 

18. Trygghetsbostäder för seniorer: Informationsmöte med kommunala 

och privata bostadsbolag/fastighetsägare 2018-03-02   

 

19. Dom från förvaltningsrätten i Jönköping februari  

 

20. Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen  

Dnr 2018-00080 

 

               

 

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson  

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-27 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00083 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2018-03-27 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Lista med delegationsbeslut Myndighet, februari  

 

2. Lista med nyanställda HR, februari 

 

3. Utredning enligt lex Sarah  

Dnr 2017-00204 

 

4. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00205 

 

5. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00217 

 

6. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00218 

 

7. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00233 

 

8. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00234  

 

9. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2017-00237 

 

10. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2018-00002  

 

11. Utredning enligt lex Sarah 

Dnr 2018-00013  

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

12. Utredning enligt lex Sarah  

Dnr 2018-00030  

 

13. Utredning enligt lex Sarah  

Dnr 2018-00040  

 

14. Utredning enligt lex Sarah  

Dnr 2018-00057  

 

15. Utredning enligt lex Maria 

Dnr 2018-00067  

 

16. Anmälan till IVO enligt lex Sarah  

Dnr 2018-00058 

 

17. Utredning enligt lex Sarah  

Dnr 2018-00020          

Ida Legnemark  

Ordförande 

Annika Andersson  

Tf. Förvaltningschef 
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