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Budgetuppföljning tertialrapport 2 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 2019.        

Ärendet i sin helhet 

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 10,0 mnkr. Resultatet för 

perioden innehåller erhållna statsbidrag och i budgeten avsatta resurser för 

bland annat kompetensutveckling, där kostnaderna kommer senare under året.  

För Centrala stödfunktioner prognostiseras ett resultat på 5,7 mnkr. 

Överskottet beror på vakanser, 2,1 mnkr samt på att avsatta medel för Projekt 

Trygghetshubb, 3,6 mnkr, inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att 

upphandlingen är överklagad vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

Prognosen för Myndighetsverksamheten beräknas till 27,8 mnkr. Plusresultatet 

för perioden beror främst på färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat.  

Området Hemtjänst prognostiserar ett resultat på -23,0 mnkr på årsbasis. De 

framtagna handlingsplanerna har inte gett den effekt som hade. 

Helårsprognosen för Vård- och omsorgsboende beräknas till noll.  

Hälso- och sjukvårdsverksamheten beräknar ett utfall vid årets slut på -1,7 

mnkr. I utfallet ingår flyttkostnader i samband med flytten från Norrbyskolan 

till Trandögatan 3, motsvarande 1,3 mkr. Resten är i princip beräknade 

kostnader för att hyra in extern bemanning. 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,5 mnkr. Det 

beräknade resultatet härrör främst från IT-vård och omsorg på grund av att 

privata utförare har minskat betydligt och Viva-applikationen blev inte så 

kostsam som beräknat. 

Prognosen för Kost och vaktmästeri beräknas till -0,3 mnkr vid årets slut 

beroende på den kostnadsökning det nya livsmedelsavtalet beräknas innebära. 

Bufferten beräknas att användas i sin helhet dels till investeringar som kommer 

brukarna till del och dels till arbetsmiljöåtgärder för personalen. Ett förslag till 

fördelning av resurserna kommer att tas fram till nästkommande 

nämndsammanträde.               
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1  Inledning 

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

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

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

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

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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



Vård- och äldrenämnden, Tertial 2 2019 4(21) 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Det arbetas intensivt i verksamheten för 
att få en stabil grundbemanning där 
verksamheten har resurspass som täcker 
planerad frånvaro men även till viss del 
mer akut sjukfrånvaro. För att uppnå en 
god kontinuitet är det grundläggande att 
ha medarbetare som har de kompetenser 
som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. 
En översyn görs av schemaläggning och 
utbildningsinsatser i ämnet har 
genomföras i juni för enhetscheferna, och 
under augusti månad har schemaombud 
och planerare utbildats. Verksamheten tar 
fram statistik över andel korta besök och 
ser om möjlighet finns att dessa kan 
utföras på annat sätt. Ett nytt arbetssätt 
vid eventuell avsaknad av delegeringsbar 
personal har påbörjats. Saknar en 
arbetsgrupp en särskild delegering har 
sjuksköterskan kvar ansvaret till dess att 
medarbetarna fått utbildning och 
delegation. Omvärldsbevakning har gjorts 
av jämförbara kommuner som har goda 
resultat avseende kontinuitet. Efter 
sommaren planeras att testa ett nytt 
arbetssätt gällande schemaläggning med 
start i någon hemtjänstgrupp. 
Verksamheten kommer att följa upp 
kontinuiteten tätare än tidigare för att se 
om framtagna åtgärder ger effekt. 

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

 Genomfört Två seniorhälsokonsulenter anställdes 
under hösten 2018 för att genomföra 
förebyggande hembesök för att i första 
hand bryta ofrivillig ensamhet. Under de 
två första tertialerna 2019 har de 
genomfört 160 hembesök, samt 
informerat på diverse möten och 
sammankomster för seniorer och 
personal. De har även delat ut cirka 2000 
flyers med information om deras uppdrag 
och hur man når dem. 
 
De öppna mötesplatserna nyttjas av allt 
fler seniorer och detta är ett stort bidrag till 
att bryta ofrivillig ensamhet. Ett flertal av 
dessa mötesplatser har ett antal 
volontärer som antingen håller i egna 
aktiviteter eller hjälper till vid av 
mötesplatsen anordnade aktiviteter. 
Seniorhälsokonsulenterna uppmuntrar till 
seniorerna de besöker att ta sig till en 
mötesplats, de erbjuder sig även att följa 
med vid första besöket för att underlätta 
för senioren att ta sig dit. 



Vård- och äldrenämnden, Tertial 2 2019 5(21) 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 20   

Andel närproducerade livsmedel, %. 

När det gäller uppföljning av närproducerat så går det fortfarande inte att få fram en helt säkerställd 
siffra. Kostverksamheten tillsammans med koncerninköp arbetar med detta. En uppskattad siffra för 
VÄF är att andelen ligger på ca 15- 20% i nuläget. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 36,4 50 35 45 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Måluppfyllelsen har ökat vilket beror på att även de produkter som handlas från Ica-city nu går att 
hantera i vårt uppföljningssystem Compare.  

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 7,5 9,9 9,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

187,5 130 192 177 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Vård- och äldrenämnden når inte målet då verksamheterna uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro 
jämfört med nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämndens sjukfrånvaro har dock 
successivt sakta minskat. Sjukfrånvaron hittills för 2019 visar på ett utfall på 9,9 % (räknat från juli 
månad och tolv månader bakåt). Sjukfrånvaron för hela 2018 landade på 10,0 % vilket kan jämföras 
med sjukfrånvarosiffran för 2017 som var 10,6 %. 
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Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringarbete av sjukskrivna medarbetare. Utbildning ges till 
enhetscheferna samtidigt som arbetsmiljöfrågan är högaktuell och prioriterad. 
 
I oktober 2018 startade ett projekt "Ökad hälsa på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan och 
välbefinnandet hos medarbetarna. Målet var även att öka gemenskapen på arbetsplatsen då 
personalgruppen tillsammans på arbetstid deltog i olika hälsofrämjande aktiviteter. Åtta arbetsplatser 
från olika områden av verksamheten deltog och berörda chefer gick samtidigt en utbildning i 
medarbetarcentrums regi i "det hälsofrämjande och effektiva ledarskapet". Projektet pågick till den sista 
april 2019. Utvärderingen visade att drygt hälften av deltagarna upplevde ökad hälsa och välbefinnande 
samt cirka 60 % upplevde att gemenskapen på arbetsplatsen förbättrats. Någon säkerställd minskning 
av sjukfrånvaron gick inte att påvisa.  

Fem av nämndens arbetsplatser deltar i det Borås Stadsövergripande projektet "Frisk organisation" med 
syftet att minska inflödet av sjukskrivningar på organisationsnivå.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden har inte nått det uppsatta målet, dock är utfallet förbättrat sedan senaste tertialuppföljningen. 
Grundbemanningen har varit låg och Vård- och äldreförvaltningen har haft många vakanta tjänster 
inom yrkesgruppen undersköterskor och vårdbiträden men även inom gruppen legitimerad personal. 
Förvaltningen har på grund av detta använt mer timavlönad personal än önskat. Ett aktivt arbete med 
att öka grundbemanningen pågår och antalet vakanta tjänster för yrkesgrupperna undersköterskor och 
vårdbiträden har minskat. 
 
All rekrytering och fördelning av timavlönad personal till Vård- och äldrenämnden hanteras via 
bemanningsenheten. Enheten sköter också till största del rekryteringen av semestervikarier. Dessa 
anställdes i större utsträckning än tidigare på månadsanställningar istället för timanställningar. 
 
För att underlätta rekryteringen av semestervikarier erbjöds ett lönetillägg på 5 000 kr under 
förutsättning att vikarien arbetade båda semesterperioderna, totalt åtta veckor. Totalt har cirka 350 
personer gjort detta till en kostnad om 1 750 tkr. Positiva effekter av detta är att fler varit benägna att 
arbeta båda semesterperioderna vilket även minskat ner på behovet av introduktion och gett bättre 
kontinuitet för våra brukare. 
 
Att alla tillsvidareanställda medarbetare i Borås Stad har heltidstjänster förväntas påverka andelen 
timavlönad personal positivt. Nämndens arbete för minskad sjukfrånvaro förväntas också på sikt 
generera ett minskat behov av timavlönade vikarier. 
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2.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Förvaltningen har i samverkan med 
Sociala omsorgsförvaltningen sett över 
och definierat vad som ingår i 
verksamhetsuppföljning, 
verksamhetsgranskning, egenkontroll och 
avtalsuppföljning. Arbetsmomenten i de 
olika delarna har kartlagts och 
arbetsgruppen har tagit del av andra 
kommuners modeller för 
verksamhetsgranskning. Utgångspunkten 
i arbetet har varit att 
verksamhetsgranskningen av egen regi 
respektive privata utförare ska vara 
likvärdig och att eventuella skillnader ska 
vara motiverade. Arbetsgruppen har tagit 
fram förslag på en granskningsmodell 
som kommer att implementeras under 
2020-2021. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje halvår. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Synpunkter Risk för att inte 
handläggningstiden  h
ålls och att utredning 
inte sker enligt rutin 

Uppföljning två gånger per 
år, jan tom juni samt på 
helår 
 

Analys och åtgärder 
på enhetsnivå 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 16 428 13 064 4 113 14 000 9 887 

Avgifter och övriga intäkter 905 108 944 042 1 509 705 1 483 818 -25 887 

Summa intäkter 921 536 957 106 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Personal -692 866 -733 310 -1 095 266 -1 095 266 0 

Lokaler -36 282 -36 636 -49 526 -49 526 0 

Övrigt -1 017 252 -1 052 826 -1 703 595 -1 687 471 16 124 

Kapitalkostnader -464 -438 -655 -655 0 

Summa kostnader -1 746 864 -1 823 210 -2 849 042 -2 832 918 16 124 

Buffert (endast i budget)   -9 876  9 876 

Nettokostnad -825 328 -866 104 -1 345 100 -1 335 100 10 000 

Kommunbidrag   1 345 100 1 345 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-825 328 -866 104 0 10 000 10 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-825 328 -866 104 0 10 000 10 000 

Ackumulerat resultat      

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

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 661 1 246 0 0 0 

Kostnad -25 832 -29 328 -43 161 -37 461 5 700 

Nettokostnad -25 171 -28 082 -43 161 -37 461 5 700 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 533 -1 855 -2 773 -2 773 0 

Nettokostnad -1 533 -1 855 -2 773 -2 773 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 

     

Intäkt 295 223 299 035 493 757 477 757 -16 000 

Kostnad -748 579 -778 372 -1 231 220 -1 210 520 20 700 

Nettokostnad -453 356 -479 337 -737 463 -732 763 4 700 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 

     

Intäkt 584 078 613 660 956 608 956 608 0 

Kostnad -901 962 -940 179 -1 459 749 -1 459 849 -100 

Nettokostnad -317 884 -326 519 -503 141 -503 241 -100 

Övrig verksamhet      

Intäkt 41 574 43 165 63 453 63 453 0 

Kostnad -68 958 -73 438 -112 137 -112 437 -300 

Nettokostnad -27 384 -30 273 -48 684 -48 984 -300 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -9 876 -9 876 0 

Nettokostnad 0 0 -9 876 -9 876 0 

Totalt      

Intäkt 921 536 957 106 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Kostnad -1 746 864 -1 823 210 -2 858 916 -2 832 916 26 000 

Nettokostnad -825 328 -866 104 -1 345 098 -1 335 098 10 000 
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Nettokostnader per ansvarsområde  

Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse T

kr 

Centrala stödfunktioner      

Intäkt 316 280 340 435 520 106 520 106 0 

Kostnad -375 006 -397 872 -633 031 -627 331 5 700 

Nettokostnad -58 726 -57 437 -112 925 -107 225 5 700 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 533 -1 855 -2 773 -2 773 0 

Nettokostnad -1 533 -1 855 -2 773 -2 773 0 

Myndighet      

Intäkt 20 948 24 558 34 909 34 909 0 

Kostnad -530 818 -542 102 -898 828 -871 028 27 800 

Nettokostnad -509 870 -517 544 -863 919 -836 119 27 800 

Verkställighet, ordinärt 
boende 

     

Intäkt 215 427 211 673 373 483 357 483 -16 000 

Kostnad -288 091 -301 160 -434 237 -441 237 -7 000 

Nettokostnad -72 664 -89 487 -60 754 -83 754 -23 000 

Verkställighet, vård- och 
omsorgsboende 

     

Intäkt 314 789 322 042 501 704 501 704 0 

Kostnad -325 751 -339 376 -514 804 -514 804 0 

Nettokostnad -10 962 -17 334 -13 100 -13 100 0 

Hälso- och sjukvård      

Intäkt 5 207 5 642 6 569 6 569 0 

Kostnad -147 378 -150 543 -228 249 -229 949 -1 700 

Nettokostnad -142 171 -144 901 -221 680 -223 380 -1 700 

Förebyggande IT      

Intäkt 10 754 13 584 19 437 19 437 0 

Kostnad -35 613 -45 091 -70 328 -68 828 1 500 

Nettokostnad -24 859 -31 507 -50 891 -49 391 1 500 

Kost och vaktmästeri      

Intäkt 38 131 39 173 57 610 57 610 0 

Kostnad -42 673 -45 173 -66 790 -67 090 -300 

Nettokostnad -4 542 -6 000 -9 180 -9 480 -300 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -9 876 -9 876 0 

Nettokostnad 0 0 -9 876 -9 876 0 
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Tkr 
Utfall 2017-

08 
Utfall 2018-

08 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse T

kr 

 

Totalt 
     

Intäkt 921 536 957 106 1 513 818 1 497 818 -16 000 

Kostnad -1 746 863 -1 823 210 -2 858 916 -2 832 916 26 000 

Nettokostnad -825 327 -866 104 -1 345 098 -1 335 098 10 000 

Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett resultat på 5,7 mnkr vid årets slut. Överskottet beror på vakanser inom 
enheterna för Ekonomi och Kvalitet och utveckling, 2,1 mnkr samt på att avsatta medel för Projekt 
Trygghetshubb, 3,6 mnkr, inte kommer att gå åt under 2019 på grund av att upphandlingen är 
överklagad vilket förskjuter hela projektet framåt i tiden. 

I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner även resurser för bland annat kompetensutveckling, 
där kostnaderna kommer senare under året. I periodresultatet ingår även erhållna statsbidrag, som även 
de kommer att användas senare under hösten. 

Kvalitet/medarbetare 

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

 

Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft nio nämndmöten, inkl. ett extrainsatt nämndmöte 
för att fatta beslut om Budget 2020:1, då det vid de flesta tillfällena även har varit förmöten med 
information om olika verksamhetsområden. 

Nämnden har tillsammans med förvaltningsledningen haft två introduktionsdagar på Grand Hotell i 
Borås och en halvdag för att diskutera Budget 2020 på förvaltningskontoret på Ramnåsgatan. Avsikten 
är att fortsätta tidigare års arbetssätt med information om olika verksamhetsområden på förmöten inför 
nämndmöten. 

 

Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett utfall för perioden om 20,7 mnkr och prognostiserar ett plusresultat för 2019 
på 27,8 mnkr. Att utfall och prognos markant förbättrats sedan tertial 1 beror på färre utförda 
hemtjänsttimmar både jämfört med budgeterade volymer och vad myndighet beställt av hemtjänsten. 

Verksamhetsposten hemtjänst redovisar för perioden ett plusresultat om 20,4 mnkr kronor och 
prognosen på helår är 30,9 mnkr. Aktuellt resultat beror dels på att Hemteamet inte har kommit upp i 
den utförda volym som myndighet budgeterat för samt att hemtjänsten inte utför myndighets beställda 
tid. Förvaltningen skruvar hela tiden i Hemteamets arbetssätt, dels för att få in tillräckligt många 
brukare, dels för att öka effektiviteten inom Hemteamet. Myndighet beställer totalt sett något mer tid 
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till hemtjänsten än vad som är budgeterat men arbetar med att komma inom budgeterad ram, vilket 
sker genom att sträva efter att alla beslut om hemtjänst ska vara uppdaterade till det aktuella 
vårdbehovet (rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle). Antalet LOV-företag är för tillfället fyra till 
antalet. Från januari 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva hemtjänst, denna ansökan skulle LOV-
företagen inkommit med till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, senast den sista februari 2019. 
Alla de fyra kvarvarande hemtjänstföretagen har fullföljt en ansökan om tillstånd, vilket i sig berättigar 
dem att bedriva hemtjänst i avvaktan på IVO´s beslut gällande tillståndet. Hittills har ett av företagen 
fått sitt beslut förmedlat av IVO vilket visade på avslag kring att bedriva LOV-företag på grund av 
brister i att bedriva företag. Företaget har förmedlat till LOV-utredaren i Borås stad att de har för avsikt 
att överklaga IVO´s beslut och under tiden som processen för överklagande pågår kommer företaget 
vara tillåtet att bedriva verksamhet. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för dementa följer budgeterade nivåer och det är så gott som 
fullbelagt på enheterna, både vad gäller personer över och under 65 år. Insatsformen dagverksamhet är 
enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom en positiv insatsform både för 
den demenssjuke, men även för dess anhöriga som ges möjlighet till avlastning. Under 2019 har 
Socialstyrelsen lanserat ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, dvs. en modell för 
mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom vilken 
förvaltningen nu arbetar vidare med för att göra demensvården så professionell som möjligt. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård redovisar för perioden ett underskott om 0,7 mnkr och 
prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr på helår, vilket är ett förbättrat resultat från tertial 1. 
Målbilden är att fler brukare ska skrivas in i Hemteamet, dels för brukarens bästa att kunna få 
rehabiliteras i sin hemmiljö, dels för att komma till rätta med underskottet inom verksamhetsposten 
korttid. Det har under en längre tid varit ett hårt tryck på korttidsverksamheten, vilket det bedöms 
finnas flera orsaker till. Dels har det tidvis varit så gott som fullbelagt på nämndens vobo-enheter, dels 
går utskrivningarna från sjukhus snabbare än tidigare i och med den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Regionens arbete med omställning till nära vård påverkar 
kommunens volymer då detta är ett förnyat sätt att arbeta. För att klara av läget med fullbelagda vobo- 
och korttidsenheter har det tidvis behövts göra överbeläggningar på den somatiska korttiden och några 
få beslut om korttid har verkställts på en vobo-plats. Myndighets budget 2019 ligger på totalt 80 platser 
per månad. Förvaltningens tillgång på korttid- och växelvårdsplatser är 82 platser. 

Verksamhetsposten vobo redovisar för perioden ett plusresultat om 1,1 mnkr men prognostiserar ett 
underskott med 0,6 mnkr på helår, vilket är ett försämrat resultat jämfört med tertial 1. Under 
sommaren har antalet vobo-beslut och placeringar ökat, vilket är en tendens nämnden sett under de 
senaste somrarna. Under denna sommar har inte heller omsättningen på vobo-platser liknat trenden 
under övriga året varför de flesta vobo-enheter nu är fullbelagda. Nämnden räknar dock med en 
någorlunda utjämning under kommande vinter och har inte för avsikt att volymuppräkna behovet av 
platsantal till kommande år mer än den normala befolkningsökningen. 

Kvalitet 

Äldreomsorgens myndighet arbetar sedan några år processorienterat, dels med en processorganisation, 
dels utifrån en kvalitetssäkrad myndighetsprocess. Utifrån de politiska riktlinjer som finns har 
vägledningar arbetats fram tillsammans med medarbetarna för att uppnå en jämlik, jämställd och 
likvärdig biståndshandläggning, utifrån individuella bedömningar och en skälig levnadsnivå. Arbete sker 
hela tiden med att hålla medarbetare uppdaterade på myndighetsprocessen och att alla arbetar i linje 
med vad som beslutats. Under året gör myndighet egenkontroller som ett led i förvaltningens 
upprättade kvalitet och ledningssystem för att säkerställa att arbetssätt och processer följs samt att 
verksamheten håller en god kvalitet i förhållande till dem vi är till för. 

Uppföljningar och omprövningar av fattade beslut är en ständigt prioriterad fråga där verksamheten har 
svårt att nå fullt resultat med anledning av att bemanningsläget återkommande varit utmanande. För att 
komma till rätta med att alla biståndshandläggare ligger i fas med sina ärenden kommer någon form av 
arbetstyngdsmätning göras för att se att rätt förutsättningar finns att hantera handläggningens alla 
moment, så också uppföljningar av fattade beslut. Att ha rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle är en 
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viktig del i en kvalitetssäkrad myndighetsutövning, arbetssättet säkerställer god ekonomisk hushållning, 
kvalitet och måluppfyllelse för enskilda brukare. 

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

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

Medarbetare 

Enheten arbetar så gott som konstant med rekrytering och introduktion avseende biståndshandläggare. 
I övriga funktioner är myndigheten fulltalig. Personalomsättningen har under årets månader legat 
mellan 9-18% beroende på mätmånad, i detta är det inräknat fem pensionsavgångar. Enhetens 
sjukfrånvaro har förbättrats sedan maj månad, från att ha legat på 9-11% under vintermånaderna ligger 
den nu på runt 5%. 

 

Hemtjänst 

Ekonomi 

Området prognostiserar ett minusresultat på 23,0 mnkr på årsbasis totalt för verksamheterna hemtjänst, 
hemteam, larmorganisation och korttidsverksamheten. De framtagna handlingsplanerna har inte gett 
den snabba effekt som hade förväntats och verksamheterna kommer inte klara att hämta in 
underskottet som redovisas för perioden. 

Ca 6,5 % av den totalt arbetade tiden utgörs av personalaktiviteter (som introduktion och bredvidgång 
av nya medarbetare, utbildningar, möten etc.) följs nogsamt utifrån att detta påverkar brukartiden 
negativt. Jämfört med år 2018 har denna tid mer än fördubblats. Verksamheternas kostnad för 
kvalificerad övertid har minskats men har hittills inneburit en kostnad på totalt ca 2,0 mnkr. Drygt 30 
medarbetare har studerat kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning vilket 
verksamheten har kostnad för under hela 2019 som är inräknad i årsprognosen. Implementering och 
införande av on-line inköp är genomfört för samtliga hemtjänstgrupper liksom uppstart av två piloter 
för en ny applikation i mobilerna. I denna applikation ges möjlighet för medarbetarna att ta del av 
genomförandeplan och att dokumentera händelser av vikt direkt på plats hemma hos brukarna, vilket 
förväntas påverka brukartiden positivt. Ett breddinförande kommer att påbörjas under hösten för 
samtliga hemtjänstgrupper. Utbildning gällande bemanningsekonomi och schemaläggning genomfördes 
i juni månad för samtliga enhetschefer hemtjänst. Schemaombud och planerare utbildades efter 
sommaren. 

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 så att planeringen följer brukarnas behov. 
Personalen behöver också följa planeringen och ge brukaren den tid som planerats och inte stressa 
vidare. Att personalen har de kompetenser som krävs för verksamhetens behov (exempelvis körkort 
och delegering gällande hälso- och sjukvårdsinsatser) är också av största vikt för god kontinuitet och 
hög brukartid. Under sommaren har verksamheterna inte haft personal med delegation på att utföra 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån verksamhetens behov. En annan nyckelfaktor är schemaläggning 
och att denna utgår från verksamhetens behov. 

Korttidsenheternas beläggning har skiljt sig åt beroende på inriktning. Sommarmånaderna har dock 
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inneburit full beläggning och Sörmarksgatan 207 har under perioder även haft överbeläggning. 

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns för verksamheterna för 2019  "Insatser av 
god kvalitet" där medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet som tydliggör arbetssätt "hur" för att 
nå måluppfyllelse. Metodhandledare anställdes under slutet av år 2018 för att stödja verksamheten i 
förbättringsarbetet kopplat till mål och andra identifierade brister som exempelvis egenkontroll. Ett 
omtag har gjorts gällande genomförandeplaner för att ge den enskilde möjlighet att vara delaktig vid 
upprättandet. Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig och bra 
information till nya personer som beviljats hemtjänst, och vid välkomstsamtalet deltar enhetschef 
tillsammans med medarbetare. 

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

I budget för 2019 gav kommunfullmäktige VÄF i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för att 
jämföra lokal och central placering av hemtjänstens insatsplanering. Två hemtjänstgrupper är utvalda 
och kommer att ha pilotuppdrag i sex månader där syftet är att öka delaktighet både för de äldre och 
för medarbetarna. Utvärdering och jämförelser kommer göras löpande under tiden. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen för hemtjänsten har stabiliserats, men har under sommarmånaderna varit mer 
ansträngd för vissa av grupperna. Verksamheten har sedan januari månad börjat följa statistik på antal 
delade scheman (utifrån ersättare ej funnits) vilket påvisar en positiv tydlig trend att färre scheman 
delas, vilket är glädjande både utifrån arbetsmiljö- och kvalitetsaspekt. 

Sjukfrånvaron för området totalt per siste juli månad var 8,1% i snitt gällande korttids- och 
långtidsfrånvaro. Fyra verksamheter har initierat intresse att medverka i projekt "organisationshälsa" 
och har börjat genomföra arbetsmiljöscreening som ett första steg. 30 medarbetare har studerat 
kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning, flera av dessa personer var klara med sin 
utbildning i juni månad. Arbetet med införande av nya yrkestitlar pågår och sju personer varvar nu 
utbildning och praktik på korttidsenheterna Bodagatan 36 och Sörmarksgatan 207. 

 

Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut, och har haft en positiv ekonomisk 
utveckling som beror på flera sammanfallande, gynnsamma effekter. Verksamheten ser nu effekter av 
de handlingsplaner som finns på enheterna och av de åtgärder som gjorts för att nå en budget i balans. 
Sommaren har varit stabil med många goda rekryteringar av sommarvikarier. Den bonus som utföll till 
de vikarier som valde att arbeta samtliga 8 veckor i semesterperioden har bidragit till att fler vikarier valt 
att arbeta hela sommaren. Detta har bidragit till bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Det har också 
varit en stabilt hög beläggning på lägenheterna, med färre ut- och inflyttningar än vanligt under 
perioden. Detta har medfört goda intäkter till verksamheten. 

Kvalitet 

Kvaliteten på vård och omsorg har upplevts som god under sommaren med få rapporterade avvikelser. 
Införandet av digitaliserade signeringslistor har medfört en lägre grad av avvikelser och bidragit till en 
högre kvalitet. Kontinuiteten bland semestervikarierna har varit högre än tidigare troligtvis tack vare att 
bidraget om 5000 kr till de vikarier som valt att arbeta hela sommaren fallit väl ut. Inom vård- och 
omsorgsboende är det många som valt att ta emot detta erbjudande. Feriearbetande ungdomar bidrar 
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till att många av de äldre kunnat få njuta av sommaren utomhus. De möjliggör utevistelse och utflykter 
i en högre grad än vad verksamheten annars hade kunnat erbjuda och bidrar till att sätta guldkant på 
vardagen för de boende. Flera boenden har också haft tillgång till bussar som utnyttjats väl. 

Medarbetare 

Rekryteringen inför sommaren har upplevts som lyckad. Det har varit en mer stabil 
bemanningssituation denna sommar än de två senaste. Rekrytering och introduktion av 
semestervikarier påbörjades tidigt (bredvidgångar redan med start i april) vilket gjort att verksamheten 
haft många väl fungerande semestervikarier. Det har varit ett gott samarbete mellan verksamheterna 
och en rörlighet av ordinarie personal mellan de olika boendena som upplevts mycket positiv. 

 

Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten redovisar ett utfall för perioden med ett minus om 1,6 mnkr. I 
utfallet ingår flyttkostnader i samband med flytten från Norrbyskolan till Trandögatan 3, motsvarande 
1,3 mkr. 

Helårsprognosen beräknas till ett underskott motsvarande 1,7 mnkr. Dock finns en osäkerhet i 
prognosen kopplat till behovet av inhyrning av legitimerad personal via externa bemanningsföretag. I 
utfallet ingår kostnader för inhyrd bemanning under perioden januari- augusti till 5 mnkr. Motsvarande 
belopp föregående år var 7,8 mnkr. 

Fortsatt bemanningsbrist råder, framför allt arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även på 
sjuksköterskesidan har behov funnits under året att hyra in extern bemanning. Sommarmånaderna har 
resulterat i inhyrd extern bemanning motsvarande 2,7 mnkr att jämföra med 2018 då 5,4 mnkr 
disponerades. Detta är kostnader som inte kunnat undvikas då verksamheten måste säkra 
bemanningssituationen, patientsäkerheten och delegeringsutbildningar för omvårdnadspersonal. 
Förutom externt inhyrd bemanning har bland annat pensionerade tidigare medarbetare arbetat som 
timanställda samt att studenter har erbjudits sommaranställning. Detta har resulterat i att ett antal 
troligtvis kommer att fortsätta arbeta under hösten inom ramen för det studentmedarbetaravtal som 
staden tecknat. Verksamheten har även löpande under sommarmånaderna omfördelat personalresurser 
vid behov mellan hälso- och sjukvårdsteamen. 

Kvalitet  

Gällande patientsäkerheten har sommaren inte varit avvikande från tidigare somrar. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, noterar att viss 
baspersonal inte har tillräcklig grundkompetens kring omvårdnad, hjälpmedel och förflyttning. Detta 
har påverkat den legitimerade personalens möjligheter att delegera och gett en ökad arbetsbelastning för 
utbildningsinsatser och instruktion av baspersonal. Inför nästa sommar behöver förvaltningen se över 
arbetssätt och förutsättningar gällande delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till sommarvikarier. 

Arbetet med hälso- och sjukvårdsprocessen fortgår. Följsamhet till arbetssätt och rutiner behöver 
fortsatt stärkas. Följande del-/stödprocesser är kartlagda och kommer att beslutas och publiceras i IT-
stödet Canea under hösten; Delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal, 
Kommunalt akut läkemedelsförråd (KAF), Palliativ vård samt Riskförebyggande vårdåtgärder. 
Kartläggning pågår av Huvudprocessen hälso- och sjukvård och delprocessen läkemedel. 

Inom Närvårdssamverkan fortgår arbetet i den Lokala arbetsgruppen äldre Borås. Arbetsgruppen leds av 
Vård- och äldreförvaltningens verksamhetschef för hälso- och sjukvård och i samverkan med övriga 
vårdgivare såsom Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Primärvården Närhälsan och primärvårdens privata 
utförare. Den utarbetade och av Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan beslutade handlingsplanen för 2019, 
fokuserar på områdena; Palliativ vård i livets slutskede, Samordnad individuell plan (SIP), God 
demensvård, Riskförebyggande arbete, God och säker läkemedelsbehandling, Trygg och säker 
vårdövergång samt Samverkan mellan vårdgivare. Till varje del finns aktiviteter kopplade med 
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tidsaspekt och ansvarig. En högst aktuell fråga i Närvårdssamverkan är att följa den av SÄS nyligen 
startade kliniken Nära Akut Vård (NAV). Syftet med kliniken är bland annat att minska antalet besök 
på akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra trygg behandling i hemmiljö. Ett 
Nära Akutvårds team (NAV-teamet) med en läkare och två sjuksköterskor är under uppstart och 
kommer att rikta sig till målgruppen 65 år och äldre och bedriva akutsjukvård i patientens hem. Hur det 
nya akutteamet kommer att påverka hemsjukvården och primärvården är för dagen oklart. 
Hemsjukvården kommer att följa NAV klinikens arbete. 

Arbetet med den av nämnden beslutade Handlingsplan Information och kommunikationsteknik (IKT) 
välfärdsteknik 2018-2020 som innehåller flera delar för hälso- och sjukvården fortsätter. Införandet av 
digitala signeringslistor, som medför en säkrare läkemedelshantering, är implementerat och klart senare 
under hösten. En plan för införande av mobil dokumentation i verksamhetssystemet Viva för 
legitimerad personal ska prioriteras. Syftet är att öka möjligheten för den legitimerade personalen att få 
åtkomst till patientens journal och kunna dokumentera i mötet med patienten i dennes hem. En 
förstudie och pilotprojekt genomfördes under 2018 tillsammans med Sociala omsorgsnämnden. 

Innovationsprojektet E-vågen, även kallad Kofferten, har varit ett projekt mellan Västra 
Götalandsregionen (SÄS) och Borås Stad. Syftet var att testa ny teknik för målgruppen 
hjärtsviktpatienter. Sensorer installerades i patientens hem för att mäta patientens vikt och rapporteras 
digitalt till vårdgivarna. Detta skulle möjliggöra att i tidigt skede kunna ordinera insatser och således öka 
livskvaliteten och undvika inskrivning på sjukhus. Ett fåtal patienter i hemsjukvården har testat den 
framtagna tekniken. En utvärdering sker via Västra Götalandsregionen. 

Medarbetare  

En fortsatt ansträngd situation råder till följd av svårigheten att rekrytera legitimerad personal, 
framförallt fysioterapeuter och arbetsterapeuter vilka är bristyrken. Verksamheten hjälps åt att säkra att 
invånarna får en jämlik vård, dock kan vissa insatser, till exempel träning bli fördröjda. 
Bemanningsföretag anlitas för samtliga legitimerade professioner när verksamheten bedömer att 
patientsäkerheten inte kan tillgodoses och för att vid behov underlätta bemanningssituationen. Dialog 
pågår om åtgärder för att avlasta arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ett exempel är att anställa 
ytterligare rehabiliteringsassistenter. Ett annat exempel som undersöks är möjligheten att rekrytera från 
andra orter via lärosäten samt via EU, framför allt Danmark. Medarbetare inom 
rehabiliteringsverksamheten kommer att delta i en insats via Positiv rörelse under hösten 2019 med 
fokus på det hållbara arbetslivet. En grupp har deltagit tidigare med positivt resultat varpå samtlig 
rehabpersonal nu erbjuds möjligheten att delta. 

Arbetet med den av Kommunens förhandlingsdelegation antagna handlingsplan som ska stärka och 
utveckla Borås Stad som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonal fortsätter. Planen innehåller 
förslag som ska bidra till att attrahera, rekrytera och behålla och utveckla legitimerad personal inom 
områdena Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning (KAL-gruppen). Ett 
viktigt område är framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för legitimerad personal där arbetet 
kommer att slutföras under hösten. 

Sjukstatistiken (kort och lång) är per juni månad 7,1 % (juli 5,5 %). Förvaltningen som helhet 
redovisar9,0 %. Att sjukstatistiken sjunker under sommarmånaderna är en naturlig företeelse, dock 
noteras en positiv sjunkande trend för sjukfrånvaron redan i april månad. Arbetet med tidiga insatser 
för att stävja korttidssjukfrånvaron fortsätter parallellt med att långtidssjukfrånvaron följs upp 
kontinuerligt. Målet med rehabiliteringsarbetet är att den sänkta sjukfrånvaron blir en långvarig trend. 

Personalomsättningen är för perioden augusti 2018-juli 2019 14,8 % att jämföra med föregående period 
som var 19,8 %. Förvaltningen som helhet redovisar 13,6%. 
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Förebyggande verksamhet/IT 

Ekonomi 

Totalt prognostiserar Förebyggande/IT ett överskott på 1,5 mnkr. Det beräknade resultatet härrör 
främst från IT-vård och omsorg på grund av att privata utförare har minskat betydligt och Viva-
applikationen blev inte så kostsam som beräknat. 

Bodagatans dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserar ett underskott då inte 
platsantalet nyttjas fullt ut, speciellt på helgerna. 

Kvalitet 

Mötesplatserna har ökat på sitt besöksantal ytterligare vilket förhoppningsvis leder till en bättre vardag 
för den enskilde, samt senarelägger insatser från kommunen. På i stort sett alla mötesplatser finns det 
volontärer som är engagerade, dels genom att hålla i egna aktiviteter dels genom att hjälpa till vid av 
mötesplatsen anordnade aktiviteter. Mötesplatsen på Byttorp planeras under hösten flytta till Tullen 
(Fjällgatan) där hemtjänstens gamla lokaler kommer att nyttjas som mötesplats för seniorer. I detta 
område bor många seniorer och det ligger en busshållplats precis i anslutning till lokalen, så det finns 
alla förutsättningar att locka fler seniorer till den öppna mötesplatsen. 

Förebyggande hembesök (seniorhälsokonsulenterna) har vissa problem med att "hitta" personer att 
besöka. Deras huvuduppdrag är att arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden prövar olika sätt 
för att nå ut till dessa seniorer. Teknikgruppen informerar alla som får nytt larm om att funktionen 
finns och lämnar ut seniorhälsokonsulenternas kontaktuppgifter. Från och med maj månad har 
personer som har trygghetslarm som enda insats, kontaktats för att nå ut med information. 

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

Medarbetare 

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

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

Det nationella nätverket för förebyggande arbete har en konferens varje år och nu var det Borås som 
tog stafettpinnen. Konferensen "Åldrandets möjligheter" kommer att hållas i Kongresshuset i Borås 
den 18 och 19 september. Det har krävts en hel del personella resurser från förebyggande verksamhet 
och Fritids- och folkhälsonämnden som verksamheten samverkar med i arrangemanget. 

Sjukstatistiken till och med juli 2019 ligger på 3,1 % totalt för hela enheten. 

 

Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för perioden visar 0,5 mnkr, vilket till är kopplat till ökade intäkter till verksamheterna, framför 
allt vaktmästeriet, och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av några vakanta 
tjänster. Dessutom är sommarens vikariekostnad ännu inte bokförd. Från den 1 maj började det nya 
livsmedelsavtalet att gälla och då med samordnad varudistribution. Prisbilden är tyvärr högre än 
beräknat, ca 10 %, vilket innebär en högre kostnad än budgeterat för VÄF på ca 1000 tkr innevarande 
år. Verksamheten följer utvecklingen noga och kommer att ta fram en handlingsplan för att möta de 
ökade kostnaderna och återkommer till nämnden om läget. Prognosen för helåret är -0,3 mnkr, då 
verksamheten i nuläget har svårt att se att hela kostnadsökningen går att hämta hem under innevarande 
år. 
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Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp är efter andra tertialet 45%. Utifrån ökade livsmedelskostnader är 
prognosen att det ekologiska målet på 50% inte kommer att uppfyllas. 

Kostverksamheten fortsätter tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende med 
utvecklingsarbetet kopplat till måltiderna. Planeringen har också startat för att växla över kyld mat från 
Sodexo till andra alternativ samt öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. 

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

Medarbetare 

Sjukfrånvaro totalt för perioden är 2,7% vilket är ett positivt resultat jämfört med föregående månad 
och ligger på samma nivå som augusti 2018. 

 

Buffert 

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

Bufferten beräknas att användas i sin helhet dels till investeringar som kommer brukarna till del och 
dels till arbetsmiljöåtgärder för personalen. Ett förslag till fördelning av resurserna kommer att tas fram 
till nästkommande nämndsammanträde. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

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

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

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

Vård- och äldrenämnden ser flera utvecklingsområden att arbeta vidare med, exempelvis kommer vård- 
och omsorgsboendena att arbeta med att kunna ge alla boende en meningsfull dag oavsett 
hälsotillstånd. I arbetet tydliggörs jämställdhetsperspektivet och att det är den boendes uppfattning om 
vad som är meningsfullt som ska forma innehållet, och att det ska anpassas efter den boendes förmåga. 
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Ett arbete med att ta fram rutiner för och vid upptäckt av våld i nära relation pågår och blir klart under 
hösten. En rutin för samverkan med Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet har tagits fram för att den 
som utsätts för våld ska få adekvat stöd. När rutiner är klara behöver nämnden verksamheter också 
säkra medarbetarnas kompetens inom området. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Äldreomsorg 

6.1.1 Insatser i ordinärt boende 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

2 157 2 156 3 120 2 122 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

40 765 42 385 519 000 40 701 

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

10 498 10 868 138 000 7 720 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

51 263 53 253 657 000 48 421 

Brukartid, % 56 56 65 59 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

694 602 567 665 
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6.1.2 Vård- och omsorgsboende 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

831 844 841 851 

Antal platser i 
egen regi 

719 719 713 713 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 874 874 868 871 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

95,1 96,6 96,9 97,7 

6.1.3 Korttidsvård 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal korttidsplatser 66 66 67 67 

Antal belagda 
korttidsplatser 

70 63 65 70 

Andel belagda 
korttidsplatser av 
totalt antal 
korttidsplatser, % 

106 96 97 105 

Antal 
växelvårdsplatser 

16 16 15 15 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

11 12 15 13 

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

69 75 100 86,7 
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6.1.4 Hälso- och sjukvård 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 393 2 399 2 500 2 413 

6.1.5 Förebyggande 

6.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Totalt antal 
belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

 1 298 13 000 1 060 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

Trygghetslarm mm 16 700 6 000 0 4 000 16 700 2 

Summa 16 700 6 000 0 4 000 16 700  

 

Förklaring projektstatus 

2: Pågår 

Analys 

Vård- och äldrenämnden fattade den 29 april ett tilldelningsbeslut gällande upphandling av 
Trygghetshubb och välfärdsteknik. Detta har överklagats och nämnden inväntar beslut från 
Förvaltningsrätten, varför projektet har försenats. 

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

Fram till och med augusti har inga investeringskostnader bokförts på projektet, men det kommer att 
krävas en hel del ny utrustning mm vid uppstart, framför allt inom vård- och omsorgsboende. 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad rapport Uppföljning 

av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.  

Ärendet i sin helhet 

Enligt Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges 

uppdrag som inte ingår i budget, ska nämnden två gånger per år rapportera 

beredningsläget för uppdragen till Kommunstyrelsen. 

Vård- och äldrenämnden har fem uppdrag att rapportera: 

- Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65

- Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid

- Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron

- Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid

- Arbeta för att öka anställningsbarheten för de personer som står till

arbetsmarknadens förfogande.

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2019.

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Nämnden arbetar med att försöka motivera och uppmuntra 
personer att arbeta efter 65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att 
erbjuda för svårrekryterade personalgrupper från det kalenderår 
personen fyller 66 år. Information kring detta har spridits i 
förvaltningen. 
De nya Lasreglerna som träder i kraft från den 1 januari och 
nyligen presenterades, att personer ska ha rätt att arbeta till 68 
år från 1 januari 2020 kommer att kommuniceras ut och göras 
kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-
specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från 
stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete 
för fortsatt arbete med frågan. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad 
en gång per år. Grunden är att alla anställda har en 
heltidsanställning i botten. Då nämnden har ett personalbehov 
som överstiger tillgången på kompetenta medarbetare arbetar 
enhetscheferna med att försöka motivera personalen att arbeta 
heltid i så stor utsträckning som möjligt. En central arbetsgrupp 
med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger 
från stadskansliet  har startat upp ett Borås Stadsövergripande 
arbete för fortsatt arbete med frågan. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna 
medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering 
av förvaltningens HR-specialister. En  arbetsmiljöutbildning ges i 
förvaltningens regi till skyddsombud/arbetsplatsombud och 
enhetschefer tillsammans vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor. Nämnden drev från oktober 2018 till april 2019 
ett projekt "Ökad hälsa på arbetsplatsen" i syfte att öka hälsan 
och välbefinnandet hos medarbetarna. Målet var även att öka 
gemenskapen på arbetsplatsen då arbetsgruppen tillsammans 
på arbetstid deltog i olika hälsofrämjande aktiviteter inom 
områdena fysisk aktivitet, återhämtning samt kost. Projektet  har 
omfattat åtta arbetsplatser med totalt cirka 150 medarbetare. 
Utvärderingen visade att drygt hälften av deltagarna upplevde 
ökad hälsa och välbefinnande samt ännu fler (60 %) upplevde 
att gemenskapen på arbetsplatsen hade förbättrats. Någon 
säkerställd minskning av sjukfrånvaron gick inte att påvisa. 
Ett Borås stadsövergripande projekt "Frisk organisation" pågår 
med syftet att minska inflödet av nya sjukskrivningar på 
organisationsnivå. Fem av nämndens enheter deltar och fler kan 
bli aktuella. 
Nämndens sjukfrånvaro är 9,9 %, jämfört med 10 % 2018 
(10,6 % 2017). 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med 
frågan hur nämnderna ska organisera verksamheten för att 
minska sjukfrånvaron. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Vård och äldrenämnden har flera pågående projekt som genom 
digitalisering skall frigöra värdeskapande tid: 

 Inköp online - brukare som har inköp som
biståndsbedömd insats utför tillsammans med ett
inköpsombud (omvårdnadspersonal) inköpet i hemmet
via nätet till en upphandlad livsmedelsleverantör.
Leverantören levererar ut de beställda varorna utan
extra kostnad till den enskilde eller till
kyldmatorganisationen, om den enskilde inte kan ta
emot varorna själv.

 Upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. I
upphandlingen ingår Trygghetshubb för ordinärt 
boende, särskilt boende och mobilt trygghetslarm 
utanför hemmet, samt diverse digitala tillbehör. 

 Digitala signeringslistor - MCSS (medication & care
support system), där olika HSL-åtaganden (exempelvis
läkemedelsgivning) signeras i en applikation på
telefonen istället för på papperslistor.

 Viva omsorgsapplikation är en mobilapplikation där
omvårdnadspersonalen kan se dagens besök och
insatser samt även åtgärdsregistrer. Personalen har
också möjlighet att läsa genomförande- och vårdplaner.
Applikationen utvecklas för androida mobiltelefoner
tillsammans med Cambio (Viva) med hjälp av statliga
stimulansmedel.

 Mobil dokumentation/Viva-Web. En pilotstudie är
genomförd bland utvalda hemsjukvårdspersonal från
Vård- och äldreförvaltningen och Sociala
omsorgsförvaltningen. Beslut togs 2018 att fortsätta
införandet. Hemsjukvårdens kväll, natt och pool
använder systemet och utveckling av systemet pågår
inför ett breddinförande.
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Nämnden har våren 2019 startat ett projekt kring nya yrkestitlar 
inom äldreomsorgen. Vård- och äldreförvaltningen, 
vuxenutbildningen och arbetslivsförvaltningen arbetar med 
projektet tillsammans. Tanken är att exempelvis nyanlända och 
andra personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
erbjuds en utbildning till servicebiträde och därefter börjar arbeta 
i vård- och äldreförvaltningen. Nästa steg är att de som vill, 
utbildas till vårdbiträde och arbetar som detta för att småningom 
kunna utbildas och arbeta som undersköterska. Nämnden har 
sedan april månad 17 personer som är igång med att praktisera 
på vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter varvat med 
språkutbildning. Tanken är att dessa personer efter ett år kan 
arbeta som servicepersonal och därefter eventuellt läsa vidare 
till vårdbiträde och senare undersköterska. Nämnden har utbildat 
de handledare som finns avsatta för dessa personer till 
språkombud för att de på ett bättre sätt ska kunna handleda och 
stötta dem. Fler utbildningar till språkombud ska starta i höst och 
cirka 40 personer kommer att utbildas. 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika 
förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp 
ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med hur 
nämnderna ska öka anställningsbarheten för de personer som 
står till arbetsmarknadens förfogande. 
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Återrapportering angående äldreombudets rapport 

2018 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad återrapportering med åtgärder 

och översänder densamma till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har tagit del av äldreombudets rapport 2018 som 

belyser uppdraget, inkomna synpunkter och förslag till förbättringsområden. 

De områden som äldreombudets rapport tar upp som förbättringsområden är 
områden som ständigt är aktuella för att utvecklas och förbättras, såsom 
information, aktiviteter, bemötande och synpunktshanteringen. Ett område 
som särskilt lyfts i rapporten är bemötande, både goda och mindre goda möten. 
I den senaste brukarundersökningen svarar 94 % på vård- och omsorgsboende 
och 95 % i hemtjänst att det får ett bra bemötande av personalen, trots det är 
bemötande ett område som vård- och äldrenämnden ser som ett 
utvecklingsområde då alla ska uppleva att de får ett bra bemötande. 

Ärendet i sin helhet 

Funktionen äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan januari 2017 på 
Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i 
Borås och en länk till kommunens tjänstemän och politiker. Uppdraget handlar 
om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i staden så att äldres 
intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även 
bidra till att öka kunskapen om målgruppens situation och behov. 

Vård- och äldrenämnden har tagit del av ÄO´s rapport 2018 som belyser 

uppdraget, inkomna synpunkter och förslag till förbättringsområden. 

Nedan presenteras dessa områden och vilka åtgärder som planeras. 

Vård- och omsorgsboende, aktiviteter och information: 
Sedan februari 2018 pågår ett systematiskt kvalitetsarbete på de Vård- och 

omsorgsboenden som drivs i kommunal regi för att arbeta mot en likställd och 

jämlik vård och omsorg oberoende på vilket boende man bor. Detta arbete har 

inneburit en konkretisering av de skyldigheter, mål och uppdrag som pekas ut i 

Socialtjänstlagen, den nationella värdegrunden avseende omsorg om äldre och 

Borås Stads politiska styrdokument. Det har inneburit ett medvetet arbete med 

att implementera ett systematiskt arbete för en högre måluppfyllelse. Arbetet 
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innebär bland annat ett tydliggörande av det som i Socialtjänstlagen omtalas 

som meningsfullhet:  

”Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och 

meningsfullhet.” 

I det pågående arbetet definierar Vård- och omsorgsboende meningsfullhet så 

här: ”Våra boende ska ha en meningsfull dag oavsett hälsotillstånd, individuellt 

och/eller i gemenskap. Den boendes uppfattning om vad som är meningsfullt 

formar innehållet och anpassas efter den boendes funktionsförmåga.” 

Aktiviteter är ett begrepp som gärna används men som i vår verksamhet kan bli 

starkt missvisande, våra boende efterfrågar inte alltid ”aktivitet”, de efterfrågar 

meningsfullhet. Målgruppen på våra boenden är personer med omfattande 

vård- och omsorgsbehov och som behöver närhet till, och hjälp av, personal 

dygnet runt. Hälsotillståndet kan skifta från dag till dag, från timme till timme. 

Det är vår uppgift att utifrån den enskildes hälsotillstånd och önskemål erbjuda 

en meningsfull dag men det är inte alltid det samma som en aktivitet i den 

mening som begreppet ofta används. Meningsfullhet kan för en enskild vara att 

sitta ute en stund vid fint väder, samtala över en kopp kaffe med personal, få 

målat naglarna eller gå en promenad. Men det kan också vara aktivitet såsom 

externt besök av exempelvis vårdhund, musikunderhållning, dansuppvisning 

eller en utflykt. Det kan också vara en andakt, en kräftlunch, filmvisning eller 

fredagsmys på boendet. Men det ska vara den enskildes önskemål och 

hälsotillstånd som ska ligga till grund för deltagande. 

Åtgärder: 

Vi behöver bli bättre på att kommunicera hur vi tänker och arbetar kring 

meningsfullhet, och att aktivitet och meningsfullhet inte per automatik betyder 

samma sak. Arbetet pågår i verksamheterna med att bli bättre på att utveckla 

meningsfullheten för våra boende och minska ensamhetskänslan som tyvärr är 

hög, genom att möta varje enskild individ där den befinner sig. Vi behöver bli 

bättre på att lyssna in vad som ger en känsla av meningsfullhet i en sista slutfas i 

livet, en fas som kan vara påverkad av såväl fysisk som psykisk smärta, 

existentiell ångest eller långt gången demenssjukdom. 

Under hösten 2019 färdigställs den informationsmapp som arbetats fram i 

verksamheten och som är tänkt att lämnas till nya hyresgäster/boende i 

samband med inflyttning. I mappen finns svar på de frågor som är vanligt 

förekommande och är tänkt att vara ett material som kan tas fram och läsas 

flera gånger. Mappen har sammanställts som ett resultat av att mängden 

information som idag lämnas vid välkomstsamtalen är omfattande och för att 

det funnits behov av att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt på våra boenden i 

staden. Mappen ger bland annat information om boendemiljö/lägenhet, 

omvårdnad och insatser, hälso- och sjukvård inklusive vad som ingår och vem 

som gör vad. Det finns ett särskilt stycke benämnt just ”Meningsfullhet”. Här 
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förklaras hur vi arbetar med meningsfullhet framför aktivitet och att 

utgångspunkten skall vara den enskildes önskemål. 

Biståndshandläggning, bemötande 

Myndighet träffar ÄO regelbundet i syfte att utbyta erfarenheter. Dels är 

myndighet intresserad av att få till sig det bra och mindre bra som ÄO får till 

sig av invånare i Borås stad, dels vill myndighet hålla ÄO uppdaterad på den 

utveckling som sker inom myndighetsutövningen samt äldreomsorgen i övrigt. 

Senaste mötet med ÄO och myndighet genomfördes den 22 maj 2019 där 

bland annat ÄO´s rapport för 2018 gicks igenom.  

Vad avser bemötande så är det ett angeläget och prioriterat område för 
myndighetsutövningen och dess medarbetare, alla professioner. I den senaste 
brukarundersökningen svarar 94 % på vård- och omsorgsboende och 95 % i 
hemtjänst att det får ett bra bemötande av personalen. 
Vård- och äldreförvaltningens mål och ledstjärnor innehåller bland annat 

värdeorden professionella, engagerade och lärande och dessa hålls levande på 

olika sätt inom förvaltningen och myndighetsutövningen. I de fall brukare 

och/eller anhöriga uppfattar att bemötandet brustit är det viktigt att ansvariga 

enhetschefer får kännedom om detta. Om någon brukare inte känner sig nöjd 

erbjuder biståndshandläggarna att de/den ska få prata med enhetschef för 

vidare dialog. Ett annat sätt att få del av brister i bemötande är att på ett 

ansvarsfullt sätt omhänderta de specifika klagomål och synpunkter som 

inkommer och att verkligen agera på det som framkommer. När en synpunkt 

eller klagomål inkommit har också myndighet som arbetssätt att ta upp det på 

APT med medarbetarna för att lära av situationen. 

Åtgärder: 

För att stärka medarbetarna till att än bättre klara av den svåra roll det innebär 

att vara myndighetsperson har alla medarbetare under 2019 fått genomgå en 

MI- utbildning (motiverande samtal), vilken finansierats via Borås Stads

omställningsfond. Utöver detta arbetar myndighet med att skapa trygghet för

biståndshandläggarna och att de rekommenderas att ta stöd av enhetschef eller

metodhandledare i svåra ärenden för stöttning och vägledning.

Myndighetsutövningen i Borås, och Sverige i övrigt, har under de senaste fem

åren haft en hög personalomsättning vilket innebär att det ofta är många nya

medarbetare i verksamheten. Det i sig är ingen ursäkt för brister i bemötandet

men det kan konstateras att stort fokus behöver ligga på nya medarbetares

introduktion, vilket myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har tagit fasta

på. Numer finns det en god upparbetad introduktionsplan där tid ges till att lära

sig arbetets grunder samt får man träffa samarbetsparter för att förstå/ta del av

varandras arbetssätt och på så sätt kunna vägleda brukare och dess anhöriga rätt

genom äldreomsorgen.

Under tidigare år har just vårdplaneringssituationen varit den som brukare eller 

anhöriga haft synpunkter på vad gäller bemötande. För att möta upp bland 
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annat detta har myndighet sedan 2019 omorganiserat det före detta 

vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att brukaren numer har ”sin” 

biståndshandläggare även vid vårdplanering och inte en särskilt utsedd 

vårdplanerare. Vid videovårdplanering har man också ändrat arbetssätt och man 

tar numer ofta en paus/time-out under planeringen med syfte att alla 

inblandade ska få tänka igenom vad som sagts innan beslut om insatser tas. 

Sedan denna omorganisation genomförts har det inte inkommit några vare sig 

klagomål eller synpunkter avseende denna form av möten. 

Synpunktshanteringen 

I socialstyrelsens brukarundersökning ställs frågan om man vet vart man ska 

vända sig med klagomål och synpunkter. Inom hemtjänsten svarar 57 % och på 

vård- och omsorgsboende 45 % att man vet vart man vänder sig vid klagomål 

och synpunkter. Detta är ett utvecklingsområde för vård- och 

äldreförvaltningen. Rutinen behöver göras känd så att äldre och deras anhöriga 

vet vart de ska vända sig för att framföra klagomål och synpunkter.  Rutinen 

behöver också göras känd för alla medarbetare för att klagomål och synpunkter 

ska tas emot med intresse och ett gott bemötande. 

Åtgärder: 

Två gånger per år gå igenom rutinen för synpunktshanteringen så att alla 

medarbetare är trygga med hanteringen. Två gånger per år sammanställs alla 

synpunkter i en rapport som sedan skickas ut till respektive verksamhet och 

enhet. Sammanställningen av synpunkter ingår i vård- och äldreförvaltningens 

ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om systematiskt 

kvalitetsarbete. Det innebär att cheferna tar del av och analyserar sina resultat, 

vidtar eventuella åtgärder, följer upp och registrerar det i Stratsys. 

Utvecklingen av antalet inkomna och registrerade synpunkter sedan 2017 är 

positiv i den meningen att allt fler synpunkter registreras: 

Period Halvår 2017 Helår 2017 Halvår 2018 Helår 2018 Halvår 2019 

Antal 111 169 117 225 140 

Förslag finns om att lägga med blanketten om möjlighet att lämna synpunkter i 

mappen som biståndshandläggaren lämnar i samband med hemtjänstvalet då 

den äldre ska välja utförare.  

På vård- och omsorgboende och i hemtjänsten lämnas blanketten i samband 

med välkomstsamtalet. 

Beslutsunderlag 

1. Äldreombudets rapport 2018

Samverkan 

Samverkas till FSG 2019-09-11. 



Borås Stad 
Sida 

5(5) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Inledning
Funktionen Äldreombud (ÄO) har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017 på Stadsled-
ningskansliet, Kvalitet och utveckling. ÄO ska vara en röst för äldre i Borås och en länk till 
kommunens tjänstepersoner och politiker. Uppgiften att vara en länk mellan stadens invåna-
re och politiker finns att läsa i Vision Borås 2025, där ett av de strategiska målområdena är 
”Människor möts i Borås”. Här kan man läsa följande: 

”Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare 
och får ett reellt inflytande på stadens utveckling”.1 

Uppdraget ÄO handlar om att, på en strategisk nivå, driva ett äldreperspektiv i staden så att 
äldres intressen och rättigheter tas tillvara i stadens olika verksamheter. ÄO ska även bidra till 
att öka kunskapen om målgruppens situation och behov. 

En viktig del i uppdraget är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor. 

ÄO kontaktas i de mest skiftande frågor och ärenden – en del mer komplexa än andra. 
Kontakter med skilda instanser efter den enskildes behov har tagits och ett samarbete med 
Vård-och äldreförvaltningen (VÄF), andra förvaltningar samt organisationer har upprättats. 
Kontinuerliga avstämningar görs med VÄF:s ledningsgrupp i två gånger/år. 

Under 2018 har ÄO fått synpunkter och förslag, i många varierande ämnesområden, att föra 
vidare till ansvariga tjänstepersoner. De synpunkter och förslag, som inte tillhör kommunens 
ansvar, har lämnats vidare till berörd myndighet, bolag eller annan instans. 

I uppdraget ingår att ta fram en årlig rapport som lämnas till Kommunstyrelsen. I årets 
rapport vill ÄO väcka bemötandefrågan: Hur bemöts Borås Stads invånare? 

Invånare i Borås Stad ska bemötas på ett professionellt sätt. Det ställer stora krav på tydlighet, 
empati och respekt. Att möta en annan människa professionellt kommer ofta med livserfa-
renhet och människokunskap. Samtalet är ett viktigt redskap i mötet, att bli lyssnad på och 
tagen på allvar är att respektera en annan människa. Ofta är det brister i information och 
kommunikation som leder till att upplevelsen av mötet blir negativ. Då talar man om känslan 
av maktmissbruk, förtvivlan, kränkning eller avsaknad av lyhördhet.

Socialstyrelsen skickar ut enkäter2 årligen till brukare för att undersöka vad de tycker om 
särskilt boende (vård- och omsorgsboende) eller hemtjänst. En fråga redovisar om man får 
bra bemötande från personalen och 2018 års siffra är 94 procent för vård- och omsorgsbo-
ende och 95 procent för hemtjänsten. Det är positivt eftersom det är höga procentsatser för 
båda grupperna. 

I ÄO:s rapport framkommer en del negativ kritik mot bemötandet, men vi får inte glömma 
det positiva bemötandet som många invånare talar om. I år har det framkommit mycket 
positiva röster om hemtjänsten. En del negativ kritik har framkommit gällande bistånds-
handläggningen, men de allra flesta möten blir bra. Många berättar att de möter handläggare 
som är fantastiska. Färdtjänsten får i år igen övervägande positiv kritik.

Ett citat ur visionen Borås 2025 visar hur möten mellan människor bör vara: ”I Borås står 
möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar 
tillvara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.”

I Borås Stad finns dessutom en framtagen kvalitetspolicy3, där det står klart och tydligt hur 
vi ska arbeta och förhålla oss till stadens invånare. Kvalitetspolicyn bör lyftas i alla stadens 
verksamheter. 

1  Vision Borås 2025
2  Socialstyrelsen. Så tycker de äldre om äldreomsorgen. 
3  Borås Stad. Borås Stads kvalitetspolicy.
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1 Äldreombudets uppdrag 
1.1 Seniorguiden 
ÄO ska besvara och/eller lotsa till rätt instans i frågor gällande äldre via telefon, funktionen 
kallas Seniorguiden. Samtalen har varit mycket varierande och förutom frågor har det varit 
samtal som gäller vägledning, rådgivning och stöd, d.v.s. sociala samtal. 

Totalt har det inkommit 157 samtal till Seniorguiden. Det är en ökning av samtalen, från 139 
samtal år 2017. I ett samtal kan flertalet ämnen och frågor uppkomma. Diagrammet nedan 
visar de områden, som samtalen har berört. 

Nytt under året var att samtal med psykisk ohälsa som grund har ökat. Även samtal om suicid 
har förekommit vid ett par tillfällen. Skillnaden mellan de samtal som kallas ”sociala samtal” 
och samtal med ”psykisk ohälsa” menas i denna rapport, att de sociala samtalen har inrikt-
ning mot ensamma människor som söker kontakt av olika slag. De samtal med inriktning 
”psykisk ohälsa” är samtal med människor som inte mår bra i olika grader.

1.2 Besök 
Enskilda besök på kontoret är ett önskemål som framförs emellanåt och under året har 12 
bokade besök gjorts. Utöver det har det även, på försök, bedrivits spontanbesök vid den 
öppna verksamheten på Café Simon på Träffpunkt Simonsland för de som föredrar det. 

Hembesök görs vid behov. Många samtal är känslosamma och då är ett hembesök ett bra 
alternativ. Andra orsaker kan vara rörelsesvårigheter, syn- eller hörselnedsättning. Under året 
har fem hembesök gjorts. 

Ämnesområden

Psykisk ohälsa
6%

Hemtjänst
6%

Aktiviteter
17%

Fixartjänst
3%

Demens
1%

Hjälpmedel
4% (4%)

Anhöriga
5% (2%)

Sociala samtal
13% (6%)

Bistånd
11% (7%)

Juridik
2% (14%)

Vård
7% (1%)

Kost
2%

Bostäder
18% (34%)

Förmyndarenheten
5% (1%)

Kommentar till bilden: Procentsatsen i parentes anger 2017 års resultat.
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1.3 Synpunkter 
ÄO vägleder äldre som vill lämna synpunkter på de kommunala verksamheterna och hjälper 
även till med att skriva och lämna in en synpunkt om inte den enskilde själv har förmågan. 

Under året inkom totalt 140 synpunkter. Av dessa gällde 122 stycken kommunal verksamhet. 
Vid besök på kommunens mötesplatser lämnas många synpunkter, både de som rör kommu-
nens verksamheter och de som rör annan verksamhet. Vid dessa tillfällen inkom 78 synpunk-
ter gällande kommunens verksamhet och 18 stycken ej gällande kommunens verksamhet. 
Övriga 44 synpunkter inkom via telefonsamtal.

Antal kommunala synpunkter samt ämnesområden

 2018 Hösten 
2017

Anhöriga 4 0

Bemötande 0 12

Bibliotek 2 0

Bistånd 21 0

Boende 0 2

Brand 2 0

Demensteam 2 0

Hemtjänst 21 8

Hjälpmedel 0 2

Hälso- och sjukvård 5 1

Kost/restauranger 2 5

Larm 0 1

Ledsagare 0 1

Miljö 0 5

Mötesplats/aktiviteter 16 2

Resor 9 2

Snöröjning 12 0

Våbo 18 0

Växelvård 0 1

Övriga 8 0

Summa 122 42

Ökningen av synpunkter kan förklaras med att ÄO under sitt första verksamhetsår (2017) 
började besöka alla Borås Stads mötesplatser för äldre under hösten 2017 och därför visar 
tabellen inte ett helt års resultat.
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1.4 Information 
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöks föreningar, organisatio-
ner, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade. 

Under 2017 och 2018 har fokus varit att beskriva ÄO:s uppdrag eftersom det är en ny funk-
tion i kommunen, men också att informera om äldreomsorgens verksamheter i Borås Stad. 
Under ett flertal av besöken har information om synpunktshanteringen lämnats och flera 
frågeställningar blivit besvarade.

Under 2018 har 57 grupper av varierande storlek besökts.

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas på mötes-
platserna. ÄO deltar i arbetet kring Träffpunkt Simonsland, besöker mötesplatserna och får 
därigenom till sig åsikter, synpunkter och förslag. 

Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis  Anhörigdagen, 
Seniordagen och Informationsdagarna för 80-åringarna. I samband med att inbjudan till 
80-åringarna, som var 690 stycken i september 2019, så fanns även ÄO:s informationsfolder 
med.

Under år 2018 har 789 personer fått information vid olika sammankomster.

1.5 Omvärldsbevakning 
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap om hur andra 
ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om Borås Stads äldreomsorg. 

En politiker och några tjänstepersoner från Borås Stad, däribland ÄO, gjorde ett studiebesök 
i Aarhus, Danmark. Aarhus utsågs år 2018 till årets frivillighuvudstad och kommunen har 
startat en strategi för att hjälpa människor att hitta nya gemenskaper. Syftet med besöket var 
att få kunskap om hur Aarhus kommun har arbetat med denna fråga. Information inhämta-
des också om Äldrerådet, klagomålshantering, demensområdet samt teknikområdet.

Borås Stad
Sida
7(12)

Äldreombudets rapport år 2018

1.4 Information
En del av uppdraget är att vägleda och informera och därför besöks föreningar,
organisationer, mötesplatser, anhöriggrupper och andra intresserade.

Under 2017 och 2018 har fokus varit att beskriva ÄO:s uppdrag eftersom det är
en ny funktion i kommunen, men också att informera om äldreomsorgens
verksamheter i Borås Stad. Under ett flertal av besöken har information om 
synpunktshanteringen lämnats och flera frågeställningar blivit besvarade.
Under 2018 har 57 grupper av varierande storlek besökts.

Ett naturligt sätt att komma i kontakt med våra invånare i Borås Stad är att finnas
på mötesplatserna. ÄO deltar i arbetet kring Träffpunkt Simonsland, besöker
mötesplatserna och får därigenom till sig åsikter, synpunkter och förslag.

Under året har ÄO även deltagit i flera större arrangemang, exempelvis
Anhörigdagen, Seniordagen och Informationsdagarna för 80-åringarna. I 
samband med att inbjudan till 80-åringarna, som var 690 stycken i september
2019, så fanns även ÄO:s informationsfolder med.

Under år 2018 har 789 personer fått information vid olika sammankomster.

.	

1.5 Omvärldsbevakning
ÄO deltar årligen i ett nationellt nätverk för att knyta nya kontakter, få kunskap
om hur andra ÄO och liknande funktioner arbetar samt för att informera om
Borås Stads äldreomsorg.

En politiker och några tjänstepersoner från Borås Stad, däribland ÄO, gjorde
ett studiebesök i Aarhus, Danmark. Aarhus utsågs år 2018 till årets
frivillighuvudstad och kommunen har startat en strategi för att hjälpa
människor att hitta nya gemenskaper. Syftet med besöket var att få kunskap om
hur Aarhus kommun har arbetat med denna fråga. Information inhämtades
också om Äldrerådet, klagomålshantering, demensområdet samt teknikområdet.
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2 Förbättringsområden 
Under ett verksamhetsår kommer ÄO i kontakt med många av Borås Stads invånare och får 
höra många synpunkter och klagomål. Dessa lämnas vidare i stadens Synpunktshanterings-
system, antingen av den enskilde själv eller av ÄO, om den enskilde har behov av att få hjälp 
med detta. 

Dessutom träffas ÄO och VÄF:s ledningsgrupp två gånger/år för att ha en dialog och information 
kopplat till synpunkterna. Vid dessa tillfällen diskuteras även förbättringsområdena. 

2.1 Vård- och omsorgsboende

Aktiviteter
År 2017 uppkom frågan om aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och även 2018 har det 
varit synpunkter på samma ämnesområde, som framförallt anhöriga har tagit upp. Anhöriga 
upplever att det inte genomförs aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och om det finns, 
så vet de inte om deras närstående deltagit eller inte i dessa.

• Finns det aktiviteter och deltar de boende i dessa?

Synpunkterna gällande aktiviteter på vård- och omsorgsboenden bekräftas av brukarunder-
sökningen 20184, som visar att 56 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boen-
det. Siffran har sjunkit de senaste åren och ligger under den genomsnittliga siffran i landet 
som är 64 procent.

I Socialtjänstlagen står det om att äldre personer ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra.5 

Aktiviteter erbjuds i olika omfattning på boendena. Många av Borås Stads vård- och omsorgs-
boenden visar sina aktiviteter på sin Facebook-sida, där alla kan söka medlemskap och på så 
sätt se de aktiviteter som utförs. Verksamheten arbetar också för att få en gemensam sida för 
alla vård- och omsorgsboenden på Facebook och den beräknas vara klar under våren 2019.

Om den boende har nedsatt kognitiv funktionsförmåga, så kan det vara så att hen inte minns 
vid förfrågan om hen deltagit i en aktivitet. Önskemål finns från anhöriga om att det borde 
finnas information om den boende deltagit i aktiviteter, om denne inte har förmågan att 
redogöra för det själv.

• Vad är en aktivitet?

Forskningen visar att aktiviteter är hälsofrämjande, oavsett om den är fysisk, kognitiv eller 
social.6 Det råder olika åsikter om vad som räknas som en aktivitet. Ska de genomföras 
gemensamt eller individuellt? Vad är meningsfulla aktiviteter?

Vård- och äldreförvaltningen planerar och arbetar i nuläget vad som ska gälla på området 
kring aktiviteter på stadens Vård- och omsorgsboenden - alla boende ska ha en meningsfull 
dag.

• Förslag till åtgärd: Klargöra vad som är en aktivitet. Tydlig information till anhöriga om
på vilka sätt man kan se de aktiviteter som erbjuds samt om möjligt föra ”loggbok med
aktivitetsdeltagande” för de personer som har nedsatt kognitiv funktionsförmåga.

4 Socialstyrelsen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.
5 Socialtjänstlagen. 2001:453.  5 kap. 4 §.
6 Kielhofner G. Model of human occupation: Theory and application. 4th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
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Vem har ansvaret?

• Vem har ansvaret – anhöriga, boenden eller personalen?

Frågor kommer till ÄO om vem som ansvarar för olika göromål på boendet, både i de boen-
des egna lägenheter och i de allmänna utrymmena.

På boendena har man under året satsat både på att skapa trivsamma inne- och utemiljöer och 
bl.a. köpt in utemöbler. Man skiljer på vardag och helg med dukning, aktiviteter med mera.

Som boende på ett Vård- och omsorgsboende hyr man sin lägenhet och har ansvar som vilken 
hyresgäst som helst, d.v.s. man fortsätter vara självständig och utför de sysslor i hemmet som 
man alltid har gjort. Kan man inte eller får man problem med att utföra ett göromål, så får 
man självklart hjälp av omsorgspersonalen. Allt finns dokumenterat i omvårdnadsplanen.

Alla boenden har en Socialt ansvarig (SOA) som ska vara informationsbärare samt främja 
relationen mellan boende, anhörig och personal.

Andra frågor som uppkommer gäller utifrån kommande aktiviteter till exempel hårvård, 
fotvård, tandvård. 

• Vem ansvarar för utifrån kommande aktiviteter?

I genomförandeplanen dokumenteras det den boende behöver hjälp med t.ex. beställa tider 
för ovanstående aktiviteter.

Både boende och anhöriga saknar information. Brist på information och kommunikation gör 
att förväntningarna blir till besvikelser. 

Alla vård- och omsorgsboenden har inflyttningssamtal, men ibland blir det mycket informa-
tion på en och samma gång.

Under 2019 kommer en välkomstmapp med information om Vård- och omsorgsboenden, 
där både boenden och anhöriga kan läsa informationen i lugn och ro. 

• Förslag till åtgärd: Tydlig information om vad som gäller på Vård- och omsorgsboenden.

2.2 Biståndshandläggning
De allra flesta människor vill klara sig själva så länge det går. När någon har ett behov av stöd 
och hjälp, ska man få detta prövat individuellt enligt Socialtjänstlagen7. Biståndshandläggar-
na gör en utredning där brukarens behov bedöms, en skälig levnadsnivå ska garanteras och 
även andra krav vägs in. 

Människor som söker hjälp befinner sig ofta i ett sårbart läge och därmed är det oerhört 
viktigt hur bemötandet blir. Konsekvensen av ett icke korrekt bemötande t.ex. upplevelsen 
av att inte ha blivit lyssnad till, känslan av kränkning eller förminskning på något sätt, gör 
att förtroendet försvinner för kommunen. Bemötandet är viktigt för den fortsatta relationen 
mellan brukare och kommun.

I de allra flesta fall blir man som sökande bemött på ett korrekt och professionellt sätt. De 
som har kontaktat ÄO har mycket olika upplevelser gällande bemötandet av biståndshand-
läggningen – allt från mycket gott bemötande med medmänsklighet och omsorg till möten 
som upplevs alltför byråkratiska och omänskliga. Det är t.ex. inte avslaget på ansökan om en 
insats som är problemet, utan hur  bemötandet är  mot den som söker. 

7  Socialtjänstlagen 2001:453
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I Socialtjänstlagen står det att människor ska vara självbestämmande, dvs de ska få besluta om 
sitt fortsatta liv och vara delaktiga i hur insatserna ska vara utformade. De ska ha möjlighet 
att göra sin röst hörd och att föra fram sina upplevelser av hjälpbehov. Biståndshandläggarna 
har en central roll – i bedömningen gäller det att kommunikationen är god. Biståndshandläg-
garen måste kunna tyda olika situationer, få ett förtroende och kunna uppnå ett samförstånd 
med den äldre personen. Samförståndet får man genom att visa respekt, lyssna på varandra, 
få vara delaktig och ha ett inflytande över de beslut som fattas.

Biståndshandläggaren har en svår roll och en uppgift. De får krav från många håll – den 
sökande, anhöriga, lagstiftningen – och kraven är av helt olika art. Det leder till dilemman, 
där biståndshandläggarna hamnar i situationer där det inte finns några givna lösningar. Här 
kommer professionalismen in så att alla inblandade känner sig sedda och hörda på i mötet. 
Egenskaper som lyhördhet, empati och respekt är nyckelord. I Socialstyrelsens skrift8 skrivs 
att personalen också behöver få tillräckligt med tid för samtal med den äldre som befinner sig 
i en beroendeställning.

Borås Stad har en kvalitetspolicy9 bl.a. gällande vårt förhållningssätt. I dokumentet finns 
tydligt beskrivet stadens ledstjärnor: professionalism, engagemang och lärande. 

• Förslag till åtgärd: Medvetandegöra och lyfta fram ett professionellt bemötande genom 
att uppdatera kunskapen om Borås Stads kvalitetspolicy och hålla den levande.

2.3 Synpunktshantering
Till Borås Stads synpunktshanteringssystem kan man lägga in beröm, frågor, förslag och 
klagomål på stadens olika funktioner. Dessa synpunkter kommer till berörd enhet som ska 
besvara synpunkten/frågan inom 10 arbetsdagar. Synpunkterna används till förbättringsom-
råden som kommunen arbetar med.

När ÄO informerar om synpunktshanteringen, kommer det ofta fram att invånare inte vågar 
lämna in sin synpunkt på grund av att man är rädd för repressalier. Flera berättar att de 
misstror stadens system. Erfarenheten av systemet är att man antingen har fått ett undermå-
ligt bemötande eller så har ansvarig tjänsteperson inte svarat på synpunkten utan lämnat ett 
upplevt ”standardsvar”.

Om en synpunkt lämnas på stadens verksamheter så ska bemötandet vara professionellt från 
kommunens sida, vare sig synpunkten gäller - klagomål, beröm eller en fråga. I stadens Kvali-
tetspolicy10 kan man läsa följande:

” Vi tar emot positiva som negativa synpunkter med intresse och gott bemötande”

• Förslag till åtgärd: Klargöra  och uppmärksamma vad syftet med synpunktshanteringen 
är och rutinen kring denna.

 

8  SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. 
9  Borås Stads kvalitetspolicy.
10  Borås Stads kvalitetspolicy.
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3. Avslutning
Det finns en röd tråd som går  i stort sett alla synpunkter och berättelser, som ÄO har fått ta 
del av under året som gått och det är bemötande.

Äldreomsorgens arbete ska bygga på de äldres behov av att få leva ett värdigt liv och att få 
känna välbefinnande.11 I rapporten ”Värdigt liv i äldreomsorgen” 12 kan man även läsa att ett 
värdigt liv inbegriper privatlivet, den kroppsliga integriteten, självbestämmande, delaktighet, 
individanpassning och gott bemötande av den äldre och dess närstående.

Även i Borås Stads egna dokument13 kan man läsa följande:

”Alla Vård- och äldrenämndens verksamheter ska präglas av ett respektfullt och gott bemö-
tande gentemot både närstående och anhöriga”.

Många av de samtal ÄO har haft under året härrör bemötandet – både goda och mindre goda 
möten. När en invånare tar kontakt med ÄO är syftet oftast att tala om en negativ händelse, 
men oerhört många möten blir bra varje dag.

I hemtjänsten görs cirka 6300 besök varje dygn. De allra flesta besök blir bra och under året 
har hemtjänstpersonalen fått mycket beröm. Flertalet av de äldre upplever att personalen har 
ett gott bemötande och gör sitt bästa utifrån de förutsättningar de har. Personal som lyssnar 
och samtalar en stund med sina brukare upplevs vara engagerade och omtänksamma. Många 
äldre är ensamma och för dem är mötet och samtal med omsorgspersonalen en viktig stund 
på dagen. 

Färdtjänst är en annan enhet, som även i år får beröm.

Det är viktigt att bemöta Borås Stads invånare korrekt för att de ska känna tillit och förtro-
ende för kommunen. När någon befinner sig i ett utsatt läge och söker hjälp är det speciellt 
viktigt hur bemötandet blir, för det första intrycket blir oftast bestående och avgörande för 
dem framtida relationen. Enligt Angela Ahola, doktor i psykologi, tar det sju sekunder för att 
göra en bedömning av en person, som man möter första gången…

11  SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
12  SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen
13  Borås Stad. Vård- och äldrenämnden. Inriktning för äldreomsorgen i Borås Stad.
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Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00207 1.1.3.1 

Revidering av regler för trygghetsbostäder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa reviderade regler för 

trygghetsbostäder.       

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har beslutat att se över regelverket för 
trygghetsbostäder.  

Vård- och äldrenämnden har ett uppdrag att arbeta för att tillskapa fler 
trygghetsbostäder för att möjliggöra för fler seniorer att kunna flytta till ett 
tryggt och tillgängligt boende. Det som är ändrat jämfört med gällande regler är 
storleken på lägenheterna med tanke på tillgängligheten.  

I nuvarande regelverk för trygghetsbostäder står att ”Trygghetsbostäder som inrättas 
i befintlig fastighet skall uppnå normalnivån enligt Svensk Standard (SS 91 42 21). 
Nybyggda Trygghetsbostäder skall uppfylla en förhöjd nivå enligt samma standard”.  

För att uppfylla samhällets krav räcker det att uppfylla normalnivån enligt 
svensk standard.  Det krävs även fyra stjärnor i bokvämtcertifieringen, vilket är 
en garant för att det både är rollator och rullstolsframkomligt. 

För att möjliggöra för fastighetsägarna att kunna bygga trygghetsbostäder till ett 
rimligt pris för hyresgästerna beslutar Vård- och äldrenämnden att ta bort 
kravet på förhöjd nivå vid nybyggnation av trygghetsbostäder.     

Beslutsunderlag 

1. Regler för trygghetsbostäder

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-09-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Regler för trygghetsbostäder 

Fastställda av Kommunfullmäktige 2019…… 

Gäller från …………. 

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt utrym- 

men för gemensamma måltider. Det ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. 

Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. 

Boendeformen är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- 

och omsorgsboende.  

Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar en 

aktivitetssamordnare. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler. 

Definition 
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet 

har utrymmen som ger de boende möjlighet till gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

Kopplad till boendet finns en aktivitetssamordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. 

Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller ombyggnation till trygghetsbostäder framgår av 

Svensk författningssamling; ”Förordning (2016:848) om statliga stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för 

äldre personer”. 

Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. Trygghetsbostäder är en boendeform i lägenhet 

med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar som innehar 

denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö till lägenheterna. 

Om boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring ska detta sökas via 

socialtjänsten, där en biståndshandläggare kan bevilja t ex hemtjänst. 

Villkor för hyresvärd 
För att vara godkänt som trygghetsbostäder ska boendet uppfylla nedanstående krav. Vissa mindre avsteg kan 

accepteras om boendet i övrigt väl uppfyller kriterierna. Dessa avsteg syftar till att mindre enheter kan vara 

godkända som Trygghetsbostäder om de ligger i anslutning till ett Vård- och omsorgsboende och därmed 

kan nyttja gemensamhetslokaler och restaurang där. 

Ansökan för en hyresfastighet att bli trygghetsbostäder ska omfatta beskrivning av fastigheten, närområdet, 

mål och inriktning. 

70-årsregeln
Minst en person i varje hushåll ska vara 70 år eller äldre. 
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Fastigheten 
Boendet ska normalt bestå av minst 30 lägenheter, samlade i ett hus eller i närliggande hus. Lägenheterna 

ska vara på 1-3 rum. Om trygghetsboendet har färre lägenheter förutsätts att dessa ligger i närheten av en 

befintlig mötesplats alternativt ett vård- och omsorgsboende. 

Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande utemiljö. Trygghetsbo- 

städer som inrättas i befintlig fastighet ska uppfylla normalnivån enligt Svensk Standard (SS 91 42  21). 

Fastigheten ska även vara certifierad med minst fyra stjärnor enligt Borås Stads Bokvämtkoncept. Sam-  

hällsbyggnadsnämnden ansvarar för besiktning och certifiering av Bokvämtlägenheter. 

Boendet ska, om det inte ligger i närheten av en befintlig mötesplats alternativt ett vård- och 
omsorgsboende, erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet. 

Boendets läge 
Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad eller har nedsatt förmåga att orientera sig. Det 

ska vara nära till allmänna kommunikationer och övrig service som exempelvis livsmedelsaffär och 

restaurang.  

Närområdet ska erbjuda ytor för rekreation och avkoppling. 

Fördelning av lägenheter 
Den som önskar lägenhet i trygghetsbostad ska vända sig till hyresvärden. Denne ansvarar för uthyrningen 

och ska ha en särskild kö för lägenheterna. Kön ska baseras på ansökningsdatum. Företräde i kön har 

personer över 85 år, samt personer som varit medboende i vård- och omsorgsboende och önskar flytta 

från boendet vid partnerns dödsfall. 

Om flera personer med företräde söker samma lägenhet gäller ansökningsdatum. 

Vid dödsfall har en efterlevande medboende på trygghetsbostaden rätt att bo kvar i lägenheten, även om 

personen inte uppfyller 70-årsregeln.  

Kommunen kan i undantagsfall göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle kunna bidra till att öka 

trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska behovet av stödinsatser på ett betydande 

sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs 

av Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet. 

Kriterierna för förtur är: 

 Svår känsla av otrygghet som hämmar livsföringen i övrigt

 Alternativ till en omfattande bostadsanpassning i den ordinära bostaden, där den enskilde

samtycker till byte av bostad

 Stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehov som berättigar till bistånd i

form av vård- och omsorgsboende

Aktivitetssamordnare 
Trygghetsbostäder ska ha en trivselskapande personal kopplad till sig som har till uppgift att hålla kontakt 

med de boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det sociala innehållet. Borås Stad står för 

kostnaderna för denna tjänst. Omfattning på tjänsten är beroende av hur många lägenheter boendet 

innefattar enligt nedan under avsnittet ”Borås Stads åtagande”. 



Regler för trygghetsbostäder 266:3 

Uppföljning 
Hyresvärden ska lämna en årlig redovisning till Vård- och äldreförvaltningen där årets verksamhet beskrivs 

utifrån överenskommet åtagande. 

Borås Stads åtagande 
För gemensamhetsyta ger Borås Stad ett bidrag på 75 procent av den genomsnittliga kvadratmeterhyran på 

lägenheterna. Bidraget gäller per kvadratmeter gemensamhetsyta, dock högst för 2 kvadratmeter sådan yta 

per lägenhet i trygghetsboendet. När en efterlevande som inte uppfyller 70-årsregeln bor kvar är även denna 

lägenhet fortsatt underlag för bidraget. 

Vård- och äldrenämnden administrerar hyresbidraget samt anställer och bekostar en aktivitetssamordnare i 
trygghetsboendet. Som riktlinje bekostar kommunen en 75% tjänst för boende med minst 30 lägenheter och 
upp till 59 lägenheter och en 100% tjänst för 60 lägenheter eller fler. Om boendet har färre än 30 lägenheter 
förutsätts dessa ligga i anslutning till en av Borås Stads befintliga mötesplatser och att aktiviteter kan 
samordnas med denna.  

Beslutsordning 
Vård- och äldreförvaltningen beslutar vilka boenden som fyller kraven för trygghetsbostad och är 

berättigade till bidrag. 

Ansökan skall göras på blankett ”Ansökan att driva Trygghetsbostad i Borås Stad”. Ansökan går till Vård- och 

äldrenämnden för beslut.  
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Miljörapport Tertial 2 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna upprättad miljörapport med 

redovisning av miljömålsarbetet 2019 och översänder densamma till Miljö- och 

konsumentnämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål 2018 - 2021 beslutades den 22 februari 2018 av 

Kommunfullmäktige. Vård- och äldrenämndens arbete med Borås Stads 

miljömål redovisas i samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och 

konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en 

rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden 

har kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna 

och åtgärderna.     

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2019

2. -

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-09-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden (miljo@boras.se Uppge Dnr:2019-2679)

2. -

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2019 

Vård- och äldrenämnden 
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Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

40% 43% 45% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 14% 14% 

Kommentar Miljöutbildning för hela Vård- och äldrenämnden är inplanerad 2019-11-26. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Vård- och äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, 
där effektiva och smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som 
kan skapa omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för 
många av de bilburna verksamheterna. Verksamheterna kommer att identifiera var de ser behov av att 
exempelvis laddningsstationer för el-bilar vore möjligt och lämpligt att ha. Inför sommaren 2019 
planerades cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. 
De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra Älvsborgs sjukhus.  
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Arvode för deltagande på seminarium om hemsjukvård 

den 5 september 2019 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på det webbsända seminariet ”Hemsjukvård i utveckling” den 5 

september 2019.  

Ärendet i sin helhet 

Sveriges Kommuner och Landsting anordnade den 5 september, klockan 9.30–

16.00, ett webbsänt seminarium på temat ”Hemsjukvård i utveckling”. 

Seminariet handlade bland annat om hemsjukvårdens framtida förutsättningar 

och möjliga vägar till omställning mot en nära vård.  

Seminariet är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättning till 

kommunens förtroendevalda 2019 – 2022” under förutsättning att Vård- och 

äldrenämnden fattar beslut om att arvode ska utbetalas.  

Från Vård- och äldrenämnden deltog Lennart Håkansson, Ingela Andersson, 

Lotta Löfgren Hjelm, Pernilla Gustafsson, Ann-Charlotte Blomqvist, Bo 

Unosson, Marie Sandberg och Göran Larsson.    

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan och program: Hemsjukvård i utveckling                           

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-09-11. 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Hemsjukvård i utveckling 

Heldag 5 september för politiker och ledande tjänstemän 

 

 

Medicinska och tekniska framsteg gör att sjuka människor idag både kan och vill bo kvar i 

det ordinära boendet. För att de ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv krävs att 

personal med olika professioner från flera vårdgivare samarbetar i team. Kortare vårdtider 

på sjukhus och färre platser i SÄBO driver på utvecklingen. Kommuner och landsting har 

ett gemensamt ansvar för att lösa uppgiften. Välkommen till en dag då vi ska genomlysa 

hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga 

vägar till omställning mot en nära vård. Kan ses på plats i Stockholm eller via webb. 

 

 

 Datum:           5 september 2019, kl. 10.00 – 16.00. Kaffe serveras från 9.00. 

Plats:               Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm 
                         Lokal: Stora Hörsalen, plan 12 

Moderator:    Maj Rom, projektledare SKL och Greger Bengtsson, samordnare SKL 

Målgrupp:     Politiker, chefer, MAS/MAR och utvecklingsansvariga i kommuner och regioner. 
 

Kostnad:         2 495 SEK exkl. moms för deltagande på plats 
                         1 500 SEK exkl. moms för deltagande via webbsändning  

Anmälan:       Anmälan sker via denna länk senast den 10 aug.  
 
                         När du anmäler dig väljer du om du vill delta på plats i Stockholm eller via  
                         webben. Webblänk skickas ut några dagar innan seminariet. Denna länk kan du   

även använda för att se programmet i efterhand. Även de som deltar på plats 
får en länk i efterhand. 

 

 

 

 

 

 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/88045


 

 

 

 

 

PROGRAM 5 SEPTEMBER 
  

09.00 - 10.00 Kaffe och smörgås 

10.00 - 10.15 Välkomna  
Maj Rom, projektchef SKL och Greger Bengtsson, samordnare SKL  

 

10.15 - 10.35 Vart är vi på väg? 

Min vision om framtidens vård i hemmet. 
Barbro Westerholm, riksdagskvinna 
 

10.35 -10.55 Kommunal hemsjukvård – en del av den nära vården? 
Hur passar kommunernas hemsjukvård in i helheten? Finns behov av omställning? 
Emma Spak, samordnare Nära Vård SKL 
 

10.55 - 11.15 Paus 

11.15 - 11.35 Hemsjukvårdens utveckling 

En tidsresa. Var det bättre förr? 
Kerstin Hulter Åsberg, överläkare med medicinskt ansvar för lasarettsansluten hemsjukvård, 
Enköping 

 

11.35 - 12.00 Fakta om hemsjukvård  

Hemsjukvården förändras. Vad vet vi? 
Helena Henningsson, handläggare SKL  

 

12.00 - 13.00 LUNCH 

13.00 – 13.20  Intensiv hemrehabilitering i Eskilstuna. 
Fler klarar sig utan hemtjänst och färre får behov av SÄBO. Man har prioriterat tid, 
delaktighet och kontinuitet för brukaren.  
Karin Björkryd, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Eskilstuna Kommun 
 

13.20 – 13.40 
 
 

Förebyggande arbete i hemsjukvård 
Hur går arbetet med Senior alert i hemsjukvården? 
Kristina Malmsten, Senior alert 



 

 
13.40 -14.00 

 
Hjälpmedel i hemmet  
Om morgondagens hjälpmedel vid vård i hemmet 
 

14.00-14.10 Paus 

14.10-14.30 Virtuellt behandlingsstöd vid kroniska sår 

Specialiserad sjukvård når ända ut i hemmet med stöd av Rikssårs app. 

 Rut Öjen, specialist i allmänmedicin, Ordförande i RiksSårs styrgrupp 

 

14.30-15.00 Kaffe 

15.00-15.20 Vad får kommunen göra? Juridikens möjligheter och begränsningar 
Vad säger lagen? Vad innebär det att vara huvudman för hälso- och sjukvård?  
 

15.20 – 15.45 Att hantera komplexa ärenden i praktiken? 
Exempel från olika län på lösningar så att personer med omfattande vårdbehov kan 
bo hemma. 
 

15.45 – 16.00 Avslut  
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Anmälningsärenden 2019-09-17 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

 

1. FSG protokoll 190814 

 

2. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd protokoll 190814 

 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019 

Dnr 2019-00218 

 

4. Beslut från IVO 

Dnr 2019-00144 

 

5. Beslut från IVO 

Dnr 2019-00272 

               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Plats:  Pressaren plan 1, Ramnåsgatan 1 
Tid:  2019-08-14 kl. 10:00-12:00 
 
Närvarande: 
 
 
 

Maria Jonsson 
Inger Krefors  
Maria Rangefil 
Heléne Haglund 
Lena Sänd 

Förvaltningschef (ordf.) 
t.f. HR-chef 
Chef Kvalitet och utveckling 
HR-specialist, sekr. 
Kommunal 

 Maud Olausson 
Susanne Jörgensen 
Camilla Isaksson 
 

Vårdförbundet 
Saco 
Vision 

Inbjudna: Virpi Almqvist 
Cecilia Bothin 

Förvaltningscontroller 
Verksamhetschef Hemtjänst 

   
§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 2. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 3. Uppföljning av föregående mötesprotokoll 

Arbetsgivaren har uppmärksammat att det har blivit en felskrivning på föregående 

mötesprotokoll under punkten § 10 Beslut. Mötet i juni beslutade att fastställa rutin 

”Säkerställa mottagande obekväm arbetstid” och rutin ”Teamrutin” och inget annat. 

Ändringen är korrigerad, justerat protokoll undertecknades och kommer att läggas ut på 

intranätet.  

 

§ 4. Ärenden till Vård- och äldrenämnden 

Förvaltningschefen redogjorde för aktuella ärenden till Vård- och äldrenämndens 

sammanträde den 2019-08-19.  

De aktuella ärendena handlar om:  

 

 Budget 2020:1  

Gällande Budget 2020:1 har det varit en MBL § 19 i måndags 12/8. Efter förhandlingen 

har arbetsgivaren upptäckt en dubbelräkning i budget 2020:1. En åtgärd på 6,7 miljoner 
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försvinner då uppräkning av personalomkostnader och jämförelser var med två gånger. 

Effektiviseringskravet blir därmed inte så stort som man tidigare trodde. Vård- och 

äldreförvaltningen behöver istället hantera effektiviseringar motsvarande 15,6 mnkr, inte 

22,3 mnkr.  

 

Sedan handlingarna skickades ut har det tillkommit tre punkter: 

Möjligheten att ha ett samarbete med ”Ung Omsorg”. Ung Omsorg är ett företag som 

rekryterar och anställer ungdomar från högstadiet för att testa Vård- och omsorgsyrkena. 

Mer information kommer, men för den nyfikne kan man läsa mer på www.ungomsorg.se 

Det har också tillkommit en idé som handlar om möjligheten för seniorer att få låna/leasa 

läsplatta.  

Sista nyheten som har tillkommit handlar om ”Äldrevänlig stad” ett koncept med ett antal 

steg som man gör i hela kommunen som handlar om tillgänglighet, förebyggande arbete 

etc. Inget som vi hittills har pratat om tidigare men som vi nu ska börja diskutera för att 

göra staden mer äldrevänlig.    

Dessa tre punkter har tillkommit sedan handlingarna skickades ut och finns nu att läsa i 

aktuella handlingar. 

 

 Månadsuppföljning till och med juli 2019 

Vad gäller månadsuppföljningen innebär det ingen skillnad från tidigare prognos som 

presenterades innan sommaren. Det blir först efter aug-sep som vi kommer att se hur det 

har utvecklat sig sedan sommaren men det finns inget som tyder på att det skulle gått 

sämre än prognos, därför ligger tidigare prognosen kvar. 

 Sammanslagning av riktlinje för vård – och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 

samt regler för hemvårdsbidrag. 

 

 Intern kontrollplan 2020. 

 

 Regler och anvisningar för intern kontroll 2020. 

 

 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 

 Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 

2020.  

 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. Kvartal 2 2019.   

 

http://www.ungomsorg.se/


 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 

 

3 
 

 Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Trygghetshubb och 

välfärdsteknik. 

 Arvode för ett deltagande vid integrationsdagen den 5 november 2019. 

 

För vidare och mer detaljerad läsning hänvisas till nämndhandlingarna. 

 

§ 5. Ekonomifrågor 

Budgetuppföljning  

Ingen fördjupning angående budgetuppföljning på dagens möte då det ser likadant ut som 

tidigare. Arbetsgivaren återkommer på kommande FSG om man ser några skillnader efter 

sommaren. 

 
 
§ 6. Organisation och personalförändringar 

Information om ”Projekt Pilotprojekt om lokal insatsplanering” (I)  

Maria Rangefil informerade om projektet, där syftet enligt projektbeställningen är att: 

 Öka delaktighet och inflytande kring hemtjänstens insatsplanering 

 Skapa förutsättningar för att öka personalkontinuiteten i brukarplaneringen 

 Resultatet ska ligga till grund för val av organisering som stödjer ökad delaktighet 

för brukare och undersköterskor/vårdbiträden, säkerställa arbetsmiljön samt 

hantera inom ekonomisk ram. 

För vidare läsning se bilaga ”Projekt Pilot hemtjänstens insatsplanering”. 

Arbetsgivaren kommer regelbundet att informera övergripande om projektet på kommande 

FSG. Mer detaljerad information och samverkan sker på LSG-nivå. 

 

Uppföljning av riskanalys ”Modell för trygg hemgång – Hemteam”, Virpi och Cecilia kl. 11:30 

Virpi Almqvist berättade lite bakgrund till analysen. Våren 2018 jobbades det intensivt för 

att ta fram en modell för Hemteamet och det bestämdes att det skulle göras en risk- och 

konsekvensanalys eftersom det var en ny modell för Väf. Analysen gjordes i april-maj 2018 

och i september startade Hemteamet upp. Analysen skulle sedan ha följts upp efter sex 

månader men det blev en fördröjning. Uppföljningen är nu gjord, se bilaga. Flera risker har 

åtgärdats och arbetssättet har förändrats under tidens gång. En av förändringarna som har 

gjorts efter uppstart av Hemteamet är undersköterskornas placering där de nu sitter på 

Kvibergsgatan, viket upplevs som bättre.  
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Inga ytterligare frågor. 

 

§ 7. Arbetsmiljöfrågor/skyddskommitté 

SAM-almanackan     

Arbetsgivaren informerade om aktuella aktiviteter enligt SAM-almanackan. Under augusti 

månad är det rökfri arbetstid och checklista SAM/kunskap för chefer. Vad gäller checklista 

SAM fyller respektive chef i Stratsys om vilka kunskaper man har inom arbetsmiljö, sedan 

tittar HR över resultatet och ser vilka eventuella utbildningsinsatser som behöver göras.  

 

Uppföljning av statistik (tillbud/arbetsskador/sjukfrånvaro) (I) 

 

Arbetsgivaren hänvisade till bilagan gällande statistik tillbud och arbetsskador. Samtliga är 

överens om att statistiken fortfarande är väldigt svår att följa och det finns ett missnöje 

gällande nuvarande system. Statistiken visar bland annat att det är mycket obesvarat. 

Arbetsgivaren kommer att fortsätta att utbilda och jobba vidare för att cheferna ska fylla i 

och rapportera korrekt.  

 

Vi väntar på att få igång KIA och fram till dess får vi försöka hantera systemen utifrån 

bästa sätt.  

 

Förskoleförvaltningen och tekniskaförvaltningen gör någon manuell lösning för att 

redovisa statistiken, Helene HR undersöker vad de gör och återkommer. Arbetsgivaren 

undersöker även vilka enheter som testar KIA och återkommer. HR-enheten ska försöka få 

igång fler enheter i höst att testa KIA då bara HR-enheten startat än så länge och där har 

inte funnits några ärenden.  

 

 

 

§ 8. Hälsa och friskvård 

 

Inget att ta upp 

 

§ 9. Samverkansfrågor 

Rapport från CSG (protokoll) 

Arbetsgivaren informerar utifrån protokoll från CSG 19/6 om: 
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 Kostnadsfria, pedagogiska luncher. Frågan handlar mycket om specialkost inom 

skolan. Jobbar man som pedagog och behöver specialkost, om man då kan få 

pedagogisk lunch. 

 AFA-försäkring, system för arbetsskador och tillbud IA, där det inom kommunen 

blir KIA. Ska utvärderas vi årets slut för att se om Borås Stad ska byta system. 

 Ny info om riktlinjer för kränkande särbehandling, där man har förtydligat kring ett 

antal punkter. 

 Medarbetarenkät, som skickas ut vartannat år, skickas ut till medarbetarna i 

oktober. 

 Tjänstekort och sithskort, där man arbetar på en lösning med att ha tjänstekort och 

sithskort på samma kort. 

 Projekt organisationshälsa. 

 

 

Rapport från och till LSG 

Inget att rapportera 

Utvärdering av löneöversyn 2019 

På FSG i juni gick igenom svaren på enkäten gällande löneöversyn 2019. Inga ytterligare 

frågor eller synpunkter har tillkommit. Ärendet avslutas. 

 

§ 10. Beslut 

Inga beslut blev tagna på dagens möte. 
 
 

§ 11. Nästa möte 

Datum för nästa möte är 11/9 kl. 10.00 - 12.00. Lokal: Pressaren pl. 1, Ramnåsg.  

 
 
Vid protokollet: Heléne Haglund 

 
 
Justeras: 

För Vård- och äldreförvaltningen: 
 
 
_____________________________ 
Maria Jonsson 

 
 
 
__________________________ 
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Ordförande 
 
 
_____________________________ 
Lena Sänd 
Kommunal 

Maud Olausson 
Vårdförbundet 
 
 
_____________________________ 
Susanne Jörgensen 
Saco 

 
 
 

 
_____________________________ 
Camilla Isaksson 
Vision 
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Telefon 
033-35 70 00 vx 
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Lokalt pensionärsråd 

Vård- och äldrenämnden 
Datum 2019-08-14 
Tid 9.30 – 11.30 
Plats Tillskäraren, plan 4, Ramnåsgatan 1, Vård- och äldreförvaltningen 
Deltagare Johan Wikander, ordförande  

Rose-Marie Liljenby Andersson 
Lena Svensson 
Lotta Löfgren Hjelm 
Monika Golcher 
Evy-Ann Strand Yliheikkelä 
Agneta Nero Andersson 
Bernt Andersson 
Wiwi-Anne Bogsjö 
Gunvor Andersson 
Annika Olausson 
Karin Redberg 
Ulrica Fagerson 
 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
FAS 
FAS 
SKPF 
SKPF 
SPF 
SPF 
PRO 
PRO 
Vård- och äldreförvaltningen 
Vård- och äldreförvaltningen 
Vård- och äldreförvaltningen 
(kl.9.45 – kl.10-15) 
 

1. Mötet öppnas  
 Ordförande Johan Wikander förklarar mötet öppnat klockan 9.30. 

2. Upprop och val av justerande person 
Gunvor Andersson, PRO väljs som justerande person. Protokollet justeras 
onsdagen den 21 augusti på Vård- och äldreförvaltningen, plan 4.   

3. Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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4. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
 Dagordningen godkänns.  
 

5. Budget 2020 
Chef för ekonomifunktionen, Ulrica Fagerson, deltar och föredrar förslag till 
Vård- och äldrenämndens budget 2020. Vård- och äldrenämndens budget 
kommer eventuellt göras om beroende på de beslut som Kommunfullmäktige 
fattar i budgetärendet senare i höst.  

Omvärldsfaktorer som påverkar Vård- och äldrenämndens budget är 
bland annat:  

• Antalet personer med demenssjukdom ökar i samhället. 

• Det pågår en översyn av socialtjänstlagen som eventuellt utmynnar i en 
äldreomsorgslag 

• Ökning av psykisk ohälsa 

• Användande av IKT och välfärdsteknik (nya sätt att arbeta på) 

• Mer nära vård som stöd i hemmet, (i samarbete med Västra 
Götalandsregionen) 

•  Vård- och äldrenämnden behöver prioritera förebyggande arbete för 
att fler personer att hålla sig friska högre upp i åldrarna.  
 

Ekonomiska omvärldsfaktorer som påverkar budgeten, och som gäller 
alla kommuner i Sverige:  

• Den goda konjunkturen håller på att mattas av vilket innebär att 
skatteintäkterna inte ökar lika mycket. 

• Osäkerhet kring utbetalning av statsbidrag till kommunerna vilket 
påverkar planeringen.  

• Investeringsbehov pga befolkningsförändringar: investeringar i t.ex. 
vård- och omsorgsboenden, förskolor, vatten och avlopp mm. 
Befolkningsökningen ger ökad drift.  

• Brist på arbetskraft och svårigheter att rekrytera, bl.a. brist på 
legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter 
mfl)  

• Pensionskostnaderna ökar för kommunerna. Just nu, under en 
övergångsfas, betalas pensioner ut från två olika system. När denna fas 
är över kommer kostnaderna att stabiliseras.  
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Vård- och äldrenämndens budget: 

Budgetramen för Vård- och äldrenämnden är 1 389 mnkr. 

Kommunbidraget till Vård- och äldrenämnden är 1 345,1 mnkr 2020.  

• Volymuppräkning 0,6%, dvs 17,6 mnkr 

• Uppräkning för personal och övrigt, 33,9 mnkr 

• Effektiviseringskrav 0,5%, dvs 6,7 mnkr 
 

Volymuppräkningen/befolkningsprognos beror på ökningen av personer som 
är 65 år och äldre.   

Borås Stad har ett nytt avtal för livmedelsinköp, vilket har inneburit en 
kostnadsökning på 8%.  
 
Frågor/synpunkter från pensionärsrådet: 
Rådet framför synpunkt om att ekologiska livsmedel ökar kostnader och att 
andelen därför borde minskas.  
Svar: Andelen ekologiska livsmedel är ett av Kommunfullmäktige fastställt mål.  
 

Förslag till åtgärder i Budget 2020:1  

• Volymökning efter faktisk volym  

• Ingen uppräkning av interna hemtjänsterättningen eftersom den redan 
är hög idag 

• Restriktivitet med utbildningar och effektivare planering av 
personalresurser 

• Minskade kostnader för licenser för privata utförare. Minskningen beror 
på att det idag finns färre privata utförare. Vid upphandling ställs krav 
att utförarna ska använda våra verksamhetssystem.  

• Åtgång av andel ekologiska livsmedel, måltidspriser i restauranger, 
måltidsstandard och utbud, tillagningskök/mottagningskök ska ses över.  

Jämfört med andra kommuner har Borås Stad höga kostnader för hemtjänsten, 
bland de högsta kostnaderna i riket. Borås Stad kan lära av kommunerna som 
har lägre kostnader, det finns andra sätt att arbeta på. Andelen tid som 
hemtjänstmedarbetare inte befinner sig hos brukare behöver ses över.  
Kostnaderna har ökat mest från 2013. Ökningarna sammanföll med införandet 
av rätt till heltider och avskaffande av delade turer. Men rätt till heltider är 
också en konkurrensfördel för Borås Stad.  

Frågor/synpunkter från pensionärsrådet: 
PRO framför synpunkten om att hemtjänstens bilar kommer samtidigt till 
brukare som är grannar och ställer frågan om inte insatserna kan samordnas 
bättre.  
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Svar: Schemaplaneringen kan ändras under dagen beroende på vad som händer i 
verksamheten. Pilotprojektet med planering gicks igenom vid förra mötet.  

 

Förslag på utvecklingsåtgärder:  

• Ung omsorg: ungdomar som går i högstadiet arbetar på vård- och 
omsorgsboenden med att ”förgylla tillvaron” för de äldre, t.ex. genom 
att läsa för dem, ta med dem på promenad, hantera spellistor med 
önskad musik. Detta sker företrädesvis på helger då ungdomarna inte 
går i skolan. Påvisade effekter av liknande projekt visar att de ungdomar 
som får prova att arbeta inom äldreomsorgen, oftare väljer vård- och 
omsorgsutbildningar senare. Detta medför en kostnad för Vår- och 
äldrenämnden, men är långsiktigt rekryteringsbefrämjande.  

• Äldrevänlig stad – kostnader för åtagande. Äldreomsorgen är en av flera 
faktorer/områden för att skapa en äldrevänlig stad. Konceptet 
innehåller bl.a tillgänglighet. Om det blir åtagande för Borås Stad, 
kommer det behöva finansieras.  

• Surfplattor till seniorer (Förslag under bearbetning). Planeringen är att 
dela ut surfplattor, enligt samma princip som skolorna dvs treårigt 
leasingavtal, till ett urval personer som är 76 år och äldre, samt att 
erbjuda utbildning på någon av mötesplatserna, av 
seniorhälsokonsulenter eller av ungdomar. Syftet är att främja 
självständighet och hälsa. Den person som är van vid att använda 
teknik, klarar enklare insatser själv när och om det senare blir aktuellt. 
Effekten blir också att det blir enklare att hålla kontakt med sina 
anhöriga och vänner, vilket motverkar ensamhet. Alla öppna 
mötesplatser har idag utbildningar i hur man använder surfplattor. 
Ungdomsprojektet (ovan) skulle också kunna främja detta. Efter 3 år 
kan surfplattan köpas ut. 

 

Frågor/synpunkter från pensionärsrådet: 
Rådet framför synpunkter om ädrevänlig stad. Det finns många platser som inte 
är tillgänglighetsanpassade, t.ex. vid Ramnasjön. Detta gäller också de flesta 
bussar som sällan är anpassade för äldre och personer med funktions-
variationer.  

Hur går det att säkra kvaliteten inom vård och omsorg när det råder brist på 
personal?  
Svar: Det pågår en nationell utredning om att göra undersköterska till en 
skyddad yrkestitel. Innehållet i utbildningarna idag är alltför varierande. Det 
finns en plan för att fasa in detta i Sverige.  

Har det förts någon diskussion om vad som ska tas bort och i vilken 
verksamhet, om effektiviseringar behöver göras? Rådet poängterar vikten av att 
göra rätt prioriteringar och att åtgärda det som idag inte fungerar innan 
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satsningar görs, samt att det är viktigt att inte ta pengar från viktiga områden 
och lägga pengar på oviktiga områden istället. 
Svar: Detta diskuteras i nämnden som alltid strävar efter att göra rätt 
prioriteringar. Det finns också lagstiftningar att förhålla sig till.  
Välfärdstekniken utvecklas ständigt inom äldreomsorgen i syfte att kunna arbeta 
smartare och t.ex kunna göra vissa insatser.  
 
Har Vård- och äldrenämnden lägre kostnader för färdtjänst?   
Kostnaderna ökar i Borås Stad, för färdtjänst. Det är Tekniska nämnden som 
ansvarar för färdtjänsten.   

Blir det fler tillfällen att yttra sig över budgeten?  
Svar: Handlingar kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på boras.se 
inför sammanträdet då Kommunfullmäktige antar budgeten.  

Hur upptäcks psykisk ohälsa?  
Svar: Vård- och äldrenämnden har uppsökande verksamhet där psykisk ohälsa 
kan upptäckas, likaså kan sjuksköterskor och biståndshandläggare vidta 
åtgärder, t.ex. larma om behov av ytterligare/andra insatser, om psykisk ohälsa 
upptäcks.  En del personer kommer till Borås Stad via Västra 
Götalandsregionen. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för insatser för de 
personer som har fått en diagnos fastställd. Pensionärsföreningar har också en 
viktig uppgift i att upptäcka psykisk ohälsa.  

Verksamhetschef Annica Olausson delar ut flyers om uppsökande verksamhet 
till de som önskar. Dessa flyers finns på vårdcentraler, mötesplatser mm. De 
som får gynnande beslut om trygghetslarm kontaktas av 
seniorhälsokonsulenterna med telefonsamtal, samt brev med bild på de 
personer som senare kommer på besök. 
 

6. Synpunkter på utredning om förenklat beslutsfattande 
Pensionärsrådet har tagit del av utredningen.  

Borås Stad har tidigare haft förenklat beslutsfattande, men fick upphöra 
eftersom det inte fanns lagstöd för detta. Nu är det tillåtet igen och frågan har 
utretts. Vård- och äldreförvaltningen har fått i uppdrag att börja enkelt och i 
liten omfattning och att utreda konsekvenser av tre delar i förslaget. De tre 
delarna är:   

- Städning, gälla för personer som är 80 år eller äldre 

- Tvätt, gälla för personer som är 80 år eller äldre 

- Digital guide, gälla för personer som är 75 år eller äldre  

Kostnaderna kommer inte bli dubbla, eftersom det redan idag finns brukare 
som skulle få dessa insatser oavsett på vilket vis insatsen utretts. Syftet är att det 
ska vara enkelt att ansöka om insats.  
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Pensionärsrådet lämnar följande synpunkter:  

• Pensionärsrådet ser positivt på utredningen och syftet med förenklat 
beslutsfattande.  

• Det är viktigt att värna om kompetensen. Med kompetens avses flera 
faktorer, bl.a språk.   

• Det är viktigt att inte ta resurser från områden som inte fungerar. 

• Införandet får inte kosta för mycket och det får inte tas resurser från 
någon annan del av verksamheten.  

• Det är viktigt att antalet medarbetare inom hemtjänsten som brukare får 
besök av inte ökar. Kontinuitet och att träffa samma personal är viktigt.   

 

7. Planering för nya trygghetsbostäder 
Det finns planer att bygga trygghetsbostäder på följande orter:  

- Viskafors. Planering långt framskriden. Byggnation av 30 lägenheter vid 
torget. Fastigheten ska också inrymma en öppen mötesplats.  

- Nära Skogslid i Fristad. 

- AB Bostäder har ett förslag om att bygga trygghetsbostäder och är 
intresserade av att bygga i Brämhult och på Regementsområdet.   

Det står i regionens regler att badrummen måste vara lika stora som på vård- 
och omsorgsboenden. Vård- och äldreförvaltningen har fått i uppdrag att se 
över regler för trygghetsbostäder i syfte att göra det enklare och underlätta för 
företag att bygga trygghetsbostäder. Företag har framfört att det idag blir för 
dyrt att bygga med de krav som gäller. Samtidigt är det viktigt att bygga väl 
tilltagna utrymmen, då det annars innebär stora kostnader för 
bostadsanpassning då behovet senare förändras.   
 

Frågor/synpunkter från pensionärsrådet: 
Är det möjligt att rusta upp andra fastigheter i Fristad?  
Svar: Vård- och äldrenämnden har inte behov av de lokalerna idag. Lokalerna 
tillhör Lokalförsörjningsnämnden som är hyresvärd i Borås Stad.  

Hur söker man lägenhet i en trygghetsbostad? 
Svar: Man ställer sig i kö hos respektive bostadsföretag. Kommuner hanterar 
inte dessa köer.  

Hur är kostnaden för en lägenhet i en trygghetsbostad?  
Svar: Trygghetsbostäder vanligtvis har två rum och kök, är normalstor och 
kostar ca 8000 kr/mån i hyra.  

SPF framför synpunkt om att Borås Stad inte har vågat genomföra s.k 
generationsboende med varierande åldrar. Det är stimulerande för alla boende, 



Borås Stad 
Datum 
2019-08-14 

  
  

Sida 
7(8) 

 

 

med olika åldrar/olika verksamheter nära varandra. T.ex. förskola och vård- 
och omsorgsboende i samma fastighet. 
Svar: Det finns beslut om att beakta detta vid nybyggnation, men det är inte 
alltid det finns tillräckligt med utrymme/tillräckligt stora tomter.  

8. Äldreombudet informerar 
Äldreombudet närvarar inte och punkten skjuts därför fram till nästa möte.   

 

9. Övriga frågor/diskussionsforum  
 

1. Hur har verksamheterna fungerat under semesterperioden?   

Alla öppna mötesplatser utom Sjöbo, har varit öppna hela sommaren.   

Inom verksamheterna har sommaren varit bättre än tidigare år, men det har 
varit svårigheter kring delegationerna, samt att medarbetare inte har körkort.  
 
Pensionärsrådet poängterar att det är viktigt att kompetenskraven inte sänks 
under sommaren. Det finns andra arbetsmodeller, t.ex. andra arbetsuppgifter 
för vikarier.  
Svar: Andra arbetsmodeller kan eventuellt fungera inom vård- och 
omsorgsboende där fler kompetenser finns på samma plats, men inom 
hemtjänsten behöver en och samma person ha bred kompetens för att klara 
arbetsuppgifterna.   

Angående körkort tar allt fler ungdomar körkort på endast automatväxlade bilar 
och får därför inte köra de bilar som Borås Stad har upphandlat. På sikt 
kommer Borås Stad bli tvungna att byta ut alla bilar mot automatväxlade. 
Alkolås finns på alla bilar.  
PRO håller inte med om att sommaren varit lugn. Delegationerna har inte 
fungerat. Vikariers introduktion har inte varit tillräcklig. Förbättring efterlyses.   

 

2. Hur hanteras den nya brottsvågen?   

Pensionärsrådet poängterar att det är viktigt att informera brukare om 
brottslingarnas metoder som blir allt mer svåra att överlista, samt framför en 
varning till alla medborgare.  
Svar: Vård- och äldrenämnden genomförde en medborgardialog med temat 
trygghet före sommaren. Materialet är nu sammanställt. Vård- och 
äldreförvaltningen kommer att diskutera hur vidare arbete ska utformas för att 
främja tryggheten i nämndens målgrupp.  
 

3. Begreppet mellanboende   

Se ovan, angående trygghetsbostäder.   
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4. Information om nämndärende för remiss till pensionärsrådet 

Vård- och äldrenämnden har avsikten att samordna riktlinjer för hemtjänst, 
vård- och omsorgsboende och korttid, samt regler för hemvårdsbidrag, i ett 
samlat dokument. Ett förslag kommer behandlas på Vård- och äldrenämndens 
sammanträde måndagen den 19 augusti. Då förväntas beslut om att skicka 
ärendet på remiss till Sociala omsorgsnämnden och till pensionärsrådet. 
Eftersom pensionärsrådet sammanträder efter att remissvaren ska vara Vård- 
och äldrenämnden tillhanda, kommer förslaget att skickas ut till rådet för 
synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är 2019-09-30.  
 

Underskrift 
Johan Wikander Gunvor Andersson 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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1 Inledning 

 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

 

Vård- och äldrenämnden har som ett förbättringsarbete att rutinen för synpunktshantering behöver 
göras mer känd så att äldre och deras anhöriga vet vart de ska vända sig för att framföra klagomål och 
synpunkter. I socialstyrelsens brukarundersökning ställs frågan om man vet vart man ska vända sig med 
klagomål och synpunkter. Inom hemtjänsten svarar 57% och på vård- och omsorgsboende 45% att 
man vet vart man vänder sig vid klagomål och synpunkter. Detta är ett utvecklingsområde för vård- 
och äldreförvaltningen. Rutinen behöver också göras känd för alla medarbetare för att klagomål och 
synpunkter ska tas emot med intresse och ett gott bemötande. 

 

Utvecklingen av antalet inkomna och registrerade synpunkter sedan 2017 är positiv i den meningen att 
allt fler synpunkter registreras: 

År halvår 2017 helår 2017 halvår 2018 helår 2018 halvår 2019 

Antal 111 169 117 225 140 
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2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förebyggande/IT 6 Beröm 

Myndighet 18 Tjänst 

Hemtjänst inklusive larm/natt och 
planeringsenheten 

48 Tjänst och fysisk miljö 

Hemtjänst, privata utförare 2 Tjänst 

Hälso- och sjukvård 7 Tjänst 

Korttidsenhet 6 Tjänst och beröm 

Vård- och omsorgsboende, egen 
regi 

34 Tjänst, bemötande och beröm 

Vård- och omsorgsboende, 
entreprenad 

1 Bemötande 

Kost, lokalvård, vaktmästeri och 
resursgruppen 

4 Tjänst 

Övergripande för vård- och 
äldreförvaltningen 

14 Förslag och tjänst 

Totalt för förvaltningen 140  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 8 0 0 16 24 

Fysisk miljö 0 3 1 25 29 

Information 0 3 1 0 4 

Tjänster 5 7 11 45 68 

Totalt 13 13 13 86 125 

15 av de inkomna synpunkterna har inte kategoriserats enligt de kommungemensamma kriterierna 

 

4. Ständiga förbättringar 

Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en systematisk uppföljning 
två gånger per år på alla enheter och ingår i verksamhetens ledningssystem. 
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Under 2018 startades arbetet med analysteam med representanter (chefer) från de olika verksamheterna 
samt stödfunktioner som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) MAR (medicinskt ansvarig 
rehabilitering) SAS (socialt ansvarig samordnare), verksamhetsutvecklare och verksamhetscontroller. 
Syftet med analysteamet är bland annat att arbeta mer systematiskt och lära av varandra för att utveckla 
verksamheten. 

De flesta synpunkterna rör tjänster av olika slag men många synpunkter handlar också om bemötande. 
Trots att det i brukarundersökningen är 94% på vård- och omsorgsboende och 95 % i hemtjänsten som 
uppger att de får ett bra bemötande av personalen, så är det fortsatt ett utvecklingsområde inom 
förvaltningen. Inom myndighet har man inför 2019 för att förbättra bemötandet vid vårdplaneringar, 
gjort en omorganisation som innebär att en och samma biståndshandläggare ansvarar för den äldres 
hela ärende, så även vårdplaneringen. Under 2019 kommer alla medarbetare inom myndighet att få 
genomföra en utbildning i samtalsmetodik. Inom hemtjänsten och på vård- och omsorgboende är ett 
gott bemötande ett fortsatt utvecklingsområde. 

Synpunkter på taxan för vård och omsorg har resulterat i att en genomlysning nu görs. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på individnivå kan det vara 
svårt att hitta mönster som leder till övergripande utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan 
utveckling/förbättring ske på enheten. Det startade analysteamet kommer förhoppningsvis att kunna 
hjälpa till med att hitta gemensamma områden/mönster i de olika verksamheterna som leder till ett mer 
övergripande utvecklingsarbete på förvaltningen. 

4 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

138 2 140 

De två ärenden som inte avslutats inkom och registrerades under sista veckan i juni. 

5 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Allt fler synpunkter återkopplas inom utsatt tid (81%) 
och nästan alla(89%) har kategoriserats enligt de 
kommungemensamma kriterierna. 

6 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 
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Delegationsbeslut 2019-09-17 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationslista myndighet 

 

2. Delegationslista myndighet under 65 år 

 

3. Delegationslista bostadsanpassning 

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00203 

 

6. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00182 

 

7. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00181 

 

8. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00192 

 

9. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00127 

 

10. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00170 

 

11. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00167 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

12. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00152 

 

13. Lex Sarah utredning 

Dnr 2019-00098 

 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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