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Vård- och äldrenämnden kallas till sammanträde tisdagen  
den 28 februari 2017 
 
 
 
Tid: 18.00 
 
Plats: Sessionsalen/Cafeterian 
 Ramnåsgatan 1  
 
Ledamöter:  Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Bengt Bohlin (S), 

Mohamed Ben Maaouia (S), Marie Sandberg (S), Lennart Håkansson (S), 
Staffan Falk (MP), Anna-Clara Stenström (M), Johan Wikander (L), 
Ingela Hallgren (KD), Björn Qvarnström (SD) 

 
 
Ersättare:   Ingela Andersson (S), Tauno Haikara (S), Johanna Waern (S), Väinö 

Östhult (S), Peter Lund (V), Hanna Werner (MP), Bill Bakkemose (M), 
Seija Noppa (M), Tage Carlsson (L), Monica Johansson (C), Daniel 
Assarsson (SD) 

 
 
Ida Legnemark 
Ordförande 
Vård- och äldrenämnden 
 
Förhinder att närvara anmäls till:  
Malin Länsberg  
Tel: 033-35 36 66 
E-post: malin.lansberg@boras.se  
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 FÖREDRAGNINGSLISTA 

Sammanträdesdatum 
2017-02-28 

ÄRENDEN 
      
1 Allmänhetens frågestund  

  
 

2 Upprop och val av justerande person   
 Förslag till justerande person: Mohamed Ben Maaouia (S) med Lennart Håkansson 
(S) som ersättare.     

 
3 Förvaltningschefen informerar    
    
 

4 Fastställande av föredragningslista      
  
 
5 Trygghetsplatser i Borås Stad    Bifogad 
 2017/VAN0016  
 

6 Avveckling av vård- och omsorgsboende på   Bifogad 
Källebergsgatan 31, Viskafors   
 2017/VAN0028 

 
7  Intern kontrollplan 2017    Bifogad 
 2017/VAN0036   
 
8 Revidering av delegationsförteckning    Bifogad
 2016/VAN0013   
 
9  Verksamhetsberättelse 2016    Bifogad 
 2017/VAN0021 

 
10  Översyn av delegationsförteckning   Bifogad 
 2017/VAN0049 
 
11 Anmälningsärende    I pärmen
   
 

12  Delegationsärende     I pärmen  
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Trygghetsplatser i Borås Stad 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Snarast avveckla samtliga trygghetsplatser i Borås Stad. 
 

Sammanfattning 
Trygghetsplatserna inom äldreomsorgen i Borås Stad, tillkom genom olika 
stimulansmedelsprojekt som sedan permanentats. Idag finns sju 
trygghetsplatser på Bodagatan 36 och två på Fagersro. En trygghetsplats är 
en typ av tillfällig plats som Borås Stad har skapat och är inget som regleras 
i socialtjänstlagen. Platserna erhålls utan biståndsbedömning, men fungerar 
som avlastningsplats. Trygghetsplatserna riktar sig till personer som är 
somatiskt sjuka eller har en demenssjukdom, men platserna används oftast 
inte i det tidiga skede som de är avsedda för. 
 
Med hänvisning till det ekonomiska läget i Vård- och äldrenämnden då 
effektiviseringsåtgärder på 1,7% måste vidtas i verksamheten, är det 
tveksamt att erbjuda insatser som inte är lagstadgade och som inte används 
som avsett, och som dessutom kan innebära risker för både 
patientsäkerheten och rättssäkerheten. Vård- och äldrenämnden ser också 
möjligheter att vid ett avvecklande av trygghetsplatserna kunna göra 
omstruktureringar på korttidsenheter och vård- och omsorgsboenden för 
att kunna erbjuda fler korttidsplatser för personer med demenssjukdom. 
Mot denna bakgrund föreslås Vård- och äldrenämnden besluta att föreslå 
Kommunfullmäktige att avveckla de till antalet nio trygghetsplatserna.  
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Ärendet i sin helhet 
 
Bakgrund 
Under 2007 fick Borås Stad stimulansbidrag för att starta trygghetsplatser. 
Idag är trygghetsplatserna permanentade. Det finns idag 7 platser med 
inriktning på demenssjukdom på Bodagatan 36 på Hässleholmen där både 
dagverksamhet, korttid, växelvård och trygghetsplatser finns. På Fagersro i 
Viskafors finns två platser med somatisk inriktning. Trygghetsplatserna 
ingår i respektive enhetschefs ansvar, och ingår idag i budget.   

 
Definition, regelverk och syfte 
En trygghetsplats är en typ av tillfällig plats som Borås Stad har skapat och 
är inget som regleras i socialtjänstlagen. Platserna erhålls utan 
biståndsbedömning, men fungerar som avlastningsplats. Det regelverk som 
styr vistelse på trygghetsplats, är en rutin som Borås Stad har arbetat fram 
och som antogs på kommungemensamt LSG 2014-10-09. Enligt rutinen är 
kriterierna för att få boka trygghetplats att: 

- Personen är över 65 år 
- Personen själv kan efterfråga platsen, anhörig/närstående kan stödja 

en demenssjuk vid förfrågan 
- Personen kommer direkt från eget ordinärt boende 
- Personen har anhörigstöd eller annan insats från kommunens vård- 

och omsorg 
- Personens behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård kan 

tillgodoses utan föregående planering. Hjälpmedel ska finnas att 
tillgå och ordinerad behandling ska gå att genomföra 

- För demenssjuka gäller att den enskilde har demenssjukdom eller 
tidiga symptom på sjukdomen.  

 
På Bodagatan 36 kan högst tio dygn i streck bokas, och åtta dygn på 
Fagersro. En trygghetsplats ska så långt det är möjligt erbjudas inom ett 
dygn.  
 
Syftet med trygghetsplatserna är att förbättra livskvaliteten och öka 
tryggheten för den enskilde och deras anhörig. 
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Användning av trygghetsplatserna 
Vid vistelse på trygghetsplatserna får den enskilde omvårdnadsinsatser, 
såsom hjälp med mat, hygien, intag av läkemedel osv. Personalen består av 
omvårdnadspersonal.  
 
Idag används platserna oftast inte i det tidiga skede av sjukdom, som 
trygghetsplatserna är avsedda för. Oftast har personerna klarat sig hemma 
en längre tid och när den förmågan upphör, bokar personer in sig på 
trygghetsplats som en snabb åtgärd. Under vistelsen erbjuds att delta i 
dagverksamhetens aktiviteter, men en del personer är för sjuka.  
 
Statistiken för trygghetsplatserna (TP) förs manuellt, vilket gör det svårt att 
med säkerhet utläsa beläggningsgraden. De statistikuppgifter som inkommit 
från respektive enhetschef redovisas nedan.  
 

 Bodagatan 36, 
demensinriktning 
2015 

Bodagatan 36, 
demensinriktning  
2016 

Antal unika personer 
som bokat TP 

77 84 

Antal bokningar 
(tillfällen) 

183  197  

Antal dygn 996 motvarande 
beläggning på 39% 

1151 motsvarande 
beläggning på 45% 

Antal personer som 
flyttade direkt till korttid 
efter 10 dagar på TP 

18 5 

Antal personer som 
stannat på TP pga 
fullbelagt på 
korttidsplatserna 

10 personer under 
totalt 49 dygn 

19 personer under  
totalt 93 dygn 

Antal personer som fick 
beslut om växelvård 
efter vistelse på TP 

0 10 

Antal personer som fick 
beslut samt flyttade 
direkt till VOBO  

4 23 
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 Fagersro somatisk 
inriktning 2015 

Fagersro somatisk 
inriktning 2016 

Antal unika personer 
som bokat TP 

44 49 

Antal bokningar 
(tillfällen) 

74  

Antal dygn 507 motvarande 
beläggning på 70% 

motsvarande 
beläggning på 75% 

Antal personer som 
flyttade direkt till korttid 
efter 8 dagar på TP 

5 3 

Antal personer som fick 
beslut samt flyttade 
direkt till VOBO  

2 0 

 
 
Myndighetsutövning och rättssäkerhet 
Det är personalen på Bodagatan 36 respektive Fagersro, d.v.s. 
omvårdnadspersonalen och ibland samordnare eller enhetschef som enligt 
en bokningsmall bedömer om den sökande ingår i rätt målgrupp och om 
plats ska beviljas eller inte. I övrigt sker ingen dokumentation och/eller 
uppföljning av insatsens måluppfyllelse, innehåll och kvalitet. Insatser av 
den omfattande karaktär som en trygghetsplats innebär, utan biståndsbeslut, 
är inte förenligt med socialtjänstlagen eftersom lagen inriktar sig på att alla 
insatser ska vara biståndsbedömda och möjliga att följa upp.  
 
Information om trygghetplatserna och dess inriktning finns att läsa om på 
Borås Stads hemsida. Denna information ges också av biståndshandläggare, 
personliga ombud och Södra Älvsborgs Sjukhus omsorgskoordinatorer. För 
personalen blir det ibland problematiskt att ombesörja att rätt målgrupp får 
del av insatsen, då alla slags personer söker sig till trygghetsplatserna, trots 
att de egentligen inte tillhör kriterierna för att ha rätt till en plats. Det har 
även förekommit i flera fall att platserna använts för bostadslösa personer 
vilket medfört svårighet att skriva ut efter angivna dygn för platsen.  
 
Vissa av platserna används återkommande av den enskilde som 
avlastning/anhörigstöd. Lämpligare vore om dessa personer istället 
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hanterades inom ramen för växelvård, anhörigstöd som är biståndsbedömt, 
eller om de ingick i det stöd som Borås Stad tillhandahåller genom 
hemvårdsbidraget. I hemvårdsbidraget ingår tolv timmar avlösning i 
hemmet eller avgiftsfri vistelse på korttidsplats fyra veckor per år.  
 
Vid kartläggning av hur trygghetsplatserna används (se ovan) märks också 
att personer som fått avslagsbeslut på kortidsplats söker sig till 
trygghetsplatserna. På Bodagatan 36 där både korttid inklusive växelvård 
samt trygghetsplatser finns, skapar detta en gränsdragningsproblematik även 
om det finns vissa samordningsvinster. Alla slags insatser borde vara 
biståndsbedömda för att skapa tydlighet, och för att skälig levnadsnivå ska 
styra vilka som får tillgång till hjälp och på vilket sätt. Insatser av detta slag 
behöver också kunna följas upp för att säkerställa rättssäkerheten och att 
kvalitet och mål uppnås. Behoven behöver utredas och personer ska inte 
kunna söka till så omfattande insatser på egen hand.  
 
Patientsäkerhet 
För de patienter som nyttjar trygghetsplatser och som inte är inskrivna i 
hemsjukvården, finns inget åtagande från Borås Stad. Det är även emot 
gällande lagstiftning att skriva in dem i journaler. Detta skapar svårigheter 
eftersom trygghetsplatsen skapar förväntan hos personen samt hos 
anhöriga, om att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, 
vilket inte är fallet. Särskilt problematiskt är det om en person blir sjuk eller 
försämras. På grund av denna problematik äventyras patientsäkerheten. Det 
är också svårt för personalen att ta ställning i sådana situationer, såvida det 
inte handlar om akutvård.  
 
Eftersom personer från hela kommunen kan söka till trygghetsplatserna, får 
de som är inskrivna i hemsjukvården och som under vistelsen på 
trygghetsplats behöver hälso- och sjukvårdsinsatser behålla sin 
patientansvariga sjuksköterska. Det innebär att det ibland blir ett geografiskt 
avstånd till den patientansvariga sjuksköterskan. Om en sjuksköterska på 
Demenscentrum Bodagatan 36 respektive Fagersro istället utför hälso- och 
sjukvårdsinsatserna innebär det nackdelar för kontinuiteten samt att 
kunskap om patienten inte följer med.   
 
Ekonomi 
Kostnaderna för trygghetsplatserna (personal, lokaler, material och tjänster 
såsom telefon, databehandling mm) på Bodagatan 36 budgeteras till 6,28 
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mnkr 2017 och platserna på Fagersro till 1,57 mnkr. År 2017 måste 
effektiviseringsåtgärder på 1,7 procent vidtas i Vård- och äldrenämndens 
totala verksamhet för att nå ekonomisk balans. En avveckling av 
trygghetsplatserna kommer bara delvis ge en besparing motsvarande 
budgeterad kostnad eftersom några av de som idag nyttjar platserna troligen 
istället kommer att få en biståndsbedömd insats i någon form. 
 
Stöd om trygghetsplatserna avvecklas  
Statistiken över hur trygghetsplatserna använts under 2015 och 2016 visar 
att vissa av de som använder trygghetsplatserna kan behöva ett annat stöd 
om platserna avvecklas. Stödet som kan ges efter biståndsbedömning är t.ex 
hemtjänst, korttidsplats, växelvård eller den avlastning som erbjuds inom 
ramen för hemvårdsbidraget. 
 
Enligt rutinen för trygghetsplatserna ska en plats, så långt det är möjligt, 
kunna erbjudas inom ett dygn. Om trygghetsplatserna avvecklas och det 
finns akut behov av t.ex en plats på korttid, har sjuksköterska delegation på 
att utanför kontorstid fatta beslut om akut placering på korttidsplats eller 
förändrad inriktning av hemtjänst. Biståndshandläggare ska kontaktas 
omedelbart nästkommande vardag för handläggning av ärendet.   
 
För att tillgodose äldre personers trygghetsbehov då trygghetsplatserna 
avvecklas, finns trygghetsbostäder som ett alternativ. Vård- och 
äldrenämnden har även fått uppdrag i budget 2017 att arbeta aktivt med 
trygghetsbostäder, dels att fler trygghetsbostäder ska byggas, dels ska 
”Trygghetsboende Plus” som särskild boendeform utredas.  Vård- och 
äldrenämnden har även i uppdrag att utveckla de förebyggande insatserna 
för äldre, som också är ett komplement.  
 
Bedömning med förslag till beslut 
Med hänvisning till det ekonomiska läget i Vård- och äldrenämnden då 
effektiviseringsåtgärder på 1,7 procent måste vidtas i verksamheten, är det 
tveksamt att erbjuda insatser som inte är lagstadgade och som inte används 
som avsett, och som dessutom kan innebära risker för både 
patientsäkerheten och rättsäkerheten.  
 
Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå 
Kommunfullmäktige att avveckla de till antalet nio trygghetsplatserna.   
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Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-02-22.  

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

     
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och utvecklingsfunktionen 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
-   
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Avveckling av vård- och omsorgsboende på 
Källebergsgatan 31, Viskafors 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av vård- 
och omsorgsboendet på Källebergsgatan 31. 

 

Sammanfattning 
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två 
våningsplan med 10 lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under 
2016 varit tomställd till 50 % (10 platser av 20 har varit tomma) som en 
följd av brister vid en brandskyddstillsyn. 
 
Utifrån att beläggningen på korttidsplatser med somatisk inriktning under 
en längre tid har varit låg, har möjligheten uppstått att omstrukturera 
nämndens verksamheter, där syftet dels är att tillgodose ett ökat behov av 
korttidsplatser med inriktning mot demens och dels att minska antalet 
producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer motsvarande det 
bedömda behovet. 
 
Sex korttidsplatser med somatisk inriktning på Fagersro omdanas och 
utökas till sju korttidsplatser på Bodagatan 36 med demensinriktning. 
 
Tio vård- och omsorgsplatser på Källebergsgatan 31 avvecklas. De boende 
där erbjuds vård- och omsorgsplatser på Fagersros tidigare korttids- och 
trygghetsplatser och även på andra vård- och omsorgsboenden i Borås Stad. 
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Ärendet i sin helhet 
 
Bakgrund 
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två 
våningsplan med 10 lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under 
2016 varit tomställd till 50 % (10 platser av 20 har varit tomma) som en 
följd av brister vid en brandskyddstillsyn.  
 
Vid en tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, som Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund gjorde vid Källebergsgatan 31 den 20 februari 
2013, påtalades brister i brandskyddet. Bland annat ansågs den alternativa 
utrymningsvägen från en av avdelningarna på plan 2 inte skälig då den 
bestod av en utvändig spiraltrappa som var mycket snäv i sin utformning 
och utan så kallade vilplan. Lokalförsörjningsförvaltningen har därefter vid 
två tillfällen begärt anstånd med att åtgärda bristerna med hänvisning till att 
Borås Stad inte tagit beslut om äldreboendets framtid och därmed varit 
tveksam till nyinvesteringar. Detta har sedan föranlett en stängning av de 10 
platserna på plan 2, och boendet har drivits vidare med endast de 10 platser 
som finns på plan 1 med kraftigt ökade kostnader, framförallt för 
nattbemanning. 
 
Under våren 2016 genomfördes en granskning av den fysiska 
tillgängligheten vid några av stadens boenden. Till grund för granskningen 
användes Västra Götalands riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Borås Stads 
tillgänglighetskonsulent var behjälplig i granskning, bedömning och tolkning 
av resultatet. Vid granskningen framkom att utemiljön inte tillgodoser 
dagens krav på möjlighet till utevistelse då den begränsas av ett berg på 
baksidan och en gata på framsidan.  
 
Vård- och äldrenämnden fastställde den 17 januari 2017 budgeten för 
innevarande år. Det framgår i budgeten att antalet producerade vård- och 
omsorgsplatser överstiger det bedömda behovet med 53 platser. Det 
framgår också att effektiviseringsåtgärder på cirka 1,7 % måste vidtas i 
nämndens totala verksamhet. Dessa budgetförutsättningar innebär bland 
annat att bemanningen nattetid har likställts för de olika vård- och 
omsorgsboendena. En enhet som Källebergsgatan 31, med endast 10 platser 
i drift, får då endast resurser till en bemanning på en person i boendet på 
natten. 

Källebergsgatan 31 har inte något eget tillagningskök utan mat till de 10 
personer, som bor på enheten, körs varje dag i veckan ut från 
tillagningsköket på Fagersro. 
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I samband med att Vård- och äldrenämnden den 28 februari behandlar 
ärendet om Trygghetsplatser i Borås Stad (Dnr 2017/VAN0016) framstår 
det även tydligt ett behov av att definiera vilken verksamhet som ska 
bedrivas i faciliteterna istället för trygghetsplatser. Samtidigt kan det också 
konstateras att efterfrågan på korttidsplatser med inriktning mot demens är 
hög och att det ibland till och med har varit kö till platserna, medan 
efterfrågan på korttidsplatser med somatisk inriktning har varit lägre än 
dimensioneringen av antalet producerade platser med en beläggning så låg 
som 65 % på Sörmarksgatan 207 under december 2016. 

 
Förslag till omstrukturering 
Utifrån att beläggningen på stadens korttidsplatser med somatisk inriktning 
under hösten och vintern har varit låg, har möjligheten uppstått att göra en 
omstrukturering av nämndens verksamheter, där syftet dels är att tillgodose 
ett ökat behov av korttidsplatser med inriktning mot demens och dels att 
minska antalet producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer 
motsvarande det bedömda behovet.  

 
De sex korttidsplatser med somatisk inriktning, som finns på Fagersro, 
ändrar inriktning till demens och flyttas ihop med de korttidsplatser som 
finns på demenscentrat på Bodagatan 36. Där har det tidigare varit 
trygghetsplatser med inriktning mot demens. Behovet av korttidsplatser 
med somatisk inriktning beräknas kunna tillgodoses på korttidsenheten på 
Sörmarksgatan 207, där beläggningen har varit låg hela hösten och vintern. 
 
De platser som frigörs på Fagersro omdanas till vård- och omsorgsplatser 
och erbjuds, tillsammans med övriga lediga vård- och omsorgsplatser i 
Viskaforsområdet och hela Borås Stad, till de 10 personer som bor på plan 
1 på Källebergsgatan 31. Den öppna verksamheten som bedrivs på 
mötesplatsen på Fagersro kommer inte att påverkas av omdaningen, utan 
fortgår på samma sätt som tidigare. 
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Nuläge Efter omstrukturering 

Bodagatan 36, demensinriktning Bodagatan 36, demensinriktning 

 Korttid, 22 platser  Korttid, 29 platser 

 Trygghetsplatser, 7 platser  

  

Sörmarksgatan 207, somatisk 
inriktning, korttid 44 platser 

Sörmarksgatan 207, somatisk 
inriktning, korttid 44 platser 

  

Fagersro Fagersro 

 Korttid, somatisk inriktning,  
 6 platser 

Behovet tillgodoses på 
Sörmarksgatan 207 

 Trygghetsplatser, 2 platser  

 Vobo, 18 platser  Vobo, 26 platser 

  

Källebergsgatan 31, vobo 10 (20) 
platser 

Behovet tillgodoses på Fagersro och 
övriga boenden i Borås Stad 

 
Konsekvenser av omstruktureringen 
Med ovanstående förslag till omstrukturering kan vård- och 
omsorgsboendet på Källebergsgatan 31 avvecklas och en budgetbesparing 
på 5,9 mnkr göras, samtidigt som ett kvalitetsmässigt bra alternativt boende 
i närområdet kan erbjudas till de personer som bor på Källebergsgatan 31. 
 
Personalen som idag arbetar i berörda verksamheter, finns ett behov av 
inom Vård- och äldreförvaltningens andra verksamheter.  
 

Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-02-22.  

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson  Ulrica Fagerson 
Förvaltningschef Chef för ekonomifunktionen 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
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Virpi Almqvist 
Förvaltningscontroller 
033-35 37 93 
 

 
         
                             

Intern kontrollplan 2017 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Godkänna intern kontrollplan 2017 
 

Ärendet i sin helhet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll 
omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland 
annat till att: 

 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa 
resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar 
nämndens interna kontrollarbete. 
 

Beslutsunderlag 
Riskanalys och intern kontrollplan 2017 
 
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Verksamhetschef 
 
Beslutet skickas till:  



Riskanalys - 2017 (Vård- och äldrenämnden)

Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period

Styrning

och ledning

Följsamhet till

politiska beslut

Att politiska beslut inte

verkställs

Viktigt med återkoppling till

nämnden.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2017

Risk att nya chefer inte

har kunskap om

ansvaret för inventarier

Risk för att

förmögenhetsskyddande kontroller

ej genomförs enligt Borås Stads

riktlinjer

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Finns rutiner i

introduktion för

chefer

2017Styrning

och ledning

Lokaler/inventarier

Risk för att brand

uppstår

Risk för att brand kan uppstå ifall

rutinerna för brand inte är tillräckliga

4.Allvarlig 2.Mindre

sannolik

8 Nej 2017

Styrning

och ledning

Allmänna handlingar Risk att allmänna

handlingar inte

hanteras korrekt på

enheterna

Att rutiner finns för att ts emot,

lämna ut och bevara handlingar

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Aktuellt i ny

organisation.

Likställighet

2017

Styrning

och ledning

Allmänna handlingar Risk att handlingar inte

gallras i tid

Gällande dokumenthanteringsplan i

förvaltningen

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Rutiner finns 2017

Styrning

och ledning

Synpunkter Risk för att inte

handläggningstiden

om två veckor hålls

och att utredning inte

sker enligt rutin

Processen och rutinen behöver bli

kända hos medarbetare och chefer

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Förbättringsområde

2017

2017

Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till

oegentliga leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar

felaktiga belopp till tvivelaktiga

leverantörer samt risk för

förskingring när attestreglementet

inte följs.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Vktig i ny

organisation.

Likställighet

2017

Ekonomi Representation/

utbildning

Risk att riktlinjer inte

följs.

Risk att reglerna för Borås Stad inte

följs och att skatteverkets regler ej

följs samt att representation/

utbildning ej är godkänd.

Representation medges endast

inom eller i direkt anslutning till

Borås Stads ordinarie verksamhet.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Rutiner finns. 2017

Ekonomi Representation/

utbildning

Risk att riktlinjer inte

följs.

Risk att syfte och

deltagarförteckning inte skrivs in i

Agresso vid konferenser och resor

2.Lindrig 2.Mindre

sannolik

4 Nej Rutiner finns 2017

sida 1 av 5 (2017-02-22)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period

och att det därför är svårt att

kontrollera om oegentligheter har

skett

Ekonomi Upphandling Risk att lagen om

offentlig upphandling

(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU

och mot Borås Stads

upphandlingsregler och policy

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Riktlinjer finns 2017

Ekonomi Privata medel Risk för felaktig

hantering av privata

medel.

Att brukares privata medel hanteras

på ett oegentligt, oetiskt sätt då

rutinen för privata medel inte följs.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Utvecklings- och

förbättringsområde

både avseende

hantering och rutin.

2017

Ekonomi Kundfakturor Risk för att fel

avgiftsbeslut och

fakturor skickas till

brukarna.

Finns risk för att brukare får fel på

avgiftsbeslut och fel på fakturor om

inte processen mellan verkställighet

och beställarenheterna fungerar.

4.Allvarlig 2.Mindre

sannolik

8 Nej 2017

Ekonomi Kontanthantering Risk att dagskassor

som understiger 5000

kr/månad inte hanteras

korrekt

Kontanta medel som inte redovisas

i sin helhet och inte synliggörs i

redovisningssystem innebär en risk

för oegentligheter. God ordning och

säkra rutiner ska upprätthållas för

att minimera risken.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2017

Ekonomi Kontanthantering Risk för att dagskassor

som överstiger 5000

kr/månad inte hanteras

korrekt

Kontanta medel som inte redovisas

i sin helhet och inte synliggörs i

redovisningssystem innebär en risk

för oegentligheter. God ordning och

säkra rutiner ska upprätthållas för

att minimera risken.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2017

Risk att det inte finns

personal att rekrytera

(omvårdnadspersonal,

legitimerad personal

och

biståndshandläggare)

Kompetent och motiverad personal

är en förutsättning för att nå

nämndens mål.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2017

Risk att chefer inte

fortsätter sin

anställning.

Förutsättningar för att chefer ska

klara av sina uppdrag är av vikt för

att nämnden ska kunna uppnå sina

mål.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja En del i projektet "ett

gott liv"

2017

Personal Rekrytering

Risk för att

personalomsättningen

Leder till bristande

personalkontinuitet, bristande

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2017

sida 2 av 5 (2017-02-22)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period

är för hög och att det

inte finns tillräckligt

med personal

(omvårdnadspersonal,

legitimerad personal

och

biståndshandläggare)

kvalitet för brukarna och ökade

kostnader. Risk att det inte finns

tillräckligt med personal. Risk för

underbemanning och ökad

arbetsbelastning. Risk för fler

personalavgångar, långa

handläggningstider samt bristande

kvalitet i service till medborgaren.

Risk för att vissa verksamheter

tvingar hyra in personal från

bemanningsföretag, vilket leder till

ökade kostnader och sämre

kontinuitet.

Personal Introduktion Risk att inte

introduktionen inte

hinns med när

omsättningen är hög.

Bristande introduktion kan leda till

kvalitetsbrister i verksamheten.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja En del i projektet "ett

gott liv"

2017

Personal Sjukfrånvaro Risk att kvalitén i

verksamheten blir

försämrad på grund av

sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro leder till ökade

kostnader samt en sämre service till

medborgarna

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej Uppföljning sker av

KF:s indikatorer

månads-, tertial- och

årsvis. Redovisas till

nämnd vid

tertialrapporter och

årsredovisning.

2017

Personal Personal- och

lönekontroller

Risk för att felaktiga

löneutbetalningar sker.

Kontroll av att lönerapportering

avseende övertid/mertidsersättning,

användning av bil i tjänsten samt

utlägg i tjänsten.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2017

Risk av

biståndsbedömning av

beslut i Borås Stad inte

är likvärdig

Det finns risk för att bedömningen

av beslut inte är likvärdiga i Borås

Stad.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2017

Brister i rutiner i

vårdsamverkan

Brukare kommer hem utan att

kommunen fått information, felaktig

information vid överlämning till

kommunen.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2017

Egen

verksamhet

Myndighet

Risk att vid

avslagsbeslut inte

informera brukaren om

Hur kvalitetssäkra att de äldre får

överklagningsbara beslut vid avslag

4.Allvarlig 2.Mindre

sannolik

8 Nej Beslut om avslag

meddelas till

nämnden i samband

2017

sida 3 av 5 (2017-02-22)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period

möjligheten att

överklaga

med

delegationslistan.

Säkerställa

mottagandet från

sjukhuset

Brukare som kommer från

sjukhuset utan föregående

vårdplanering.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Rutin framtagen

2016, uppföljning

mars 2017

2017Egen

verksamhet

Verkställighet

Det finns risk att

brukare inte har en

aktuell

genomförandeplan och

att rutin och lagkrav

inte följs.

Förra årets egenkontroll påvisar

brister

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Uppföljning görs två

ggr/år med statistik

ur Viva.

2017

Det finns risk för att

patienter inte har

aktuell vård- och/eller

rehabplan samt

läkemedelsgenomgång

och att rutin och

lagkrav inte följs.

Förra årets egenkontroll påvisar

brister.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja Uppföljning görs två

ggr/ år med statstik

ur Viva.

2017Egen

verksamhet

Hälso- och sjukvård

Läkemedelsstölder Under 2016 har det skett ett ökat

antal läkemedelsstölder, både från

enskilda brukare, ur medicinskåp

och ur akutläkemedelsförråd

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja Inköp av

medicinskåp till

vissa enheter.

Läkemdelsavvikelser

följs upp

kontinuerligt

2017

Risk för störningar och

långvariga avbrott i

verksamhetssystemet

Vid störningar och långvariga

avbrott (mer än fyra timmar) finns

risk att personalen inte får tag i

nödvändiga uppgifter om brukare/

patienter.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2017Egen

verksamhet

IT

Risk för störningar i

digital teknik ur ett

brukarperspektiv.

Vilken back-up finns vid störningar?

Strömavbrott?

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2017

Egen

verksamhet

verksamhetskontroller Risk för att

systematiskt

brandskyddsarbete

inte genomförs

Kontroll av att utbildning genomförs

regelbundet.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Området ryms inom

det systematiska

arbetsmiljöarbetet.

2017

sida 4 av 5 (2017-02-22)



Kategori Verksamhet /

Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till

plan

Kommentar Period

Bristande likvärdighet

mellan olika enheter

inom förvaltningen

Att säkerställa att tre fd stadsdelar

blir en likvärdig kommun.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2017

Risk för hot och våld

från allmänheten mot

personal inom

hemtjänst och

hemsjukvård.

Vid förflyttningar mellan brukare.

Personalen promenerar i vissa

områden mellan brukare.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Åtgärder har

vidtagits där hot och

våld förekommit.

Omhändertas i det

systematiska

arbetsmiljöarbetet.

2017

Hot och våld mot

personal från brukare

Risk för hot och våld från brukare

mot personal på enheterna.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Genom att arbeta

systematiskt med

betömandefrågor

och

bemötandeplaner så

vidtas åtgärder.

Uppföljning av

antalet

bemötandeplaner

görs två ggr/år.

2017

Oväntade

väderförändringar

Väderförändringar är indelade i tre

klasser och det är av vikt att följa

väderprognoserna för att kontroller

vad som behöver göras för att

minska riskerna, tex rätt däck på

bilarna dvs vinterdäck vid risk för

snö och halka.

3.Kännbar 2.Mindre

sannolik

6 Nej Revidering har gjorts

i november 2016 av

rutin "Oväder eller

annan extra ordinär

händelse" för att

undvika/minska

risker.

2017

sida 5 av 5 (2017-02-22)



Intern kontrollplan - 2017 (Vård- och äldrenämnden)

Verksamhet /

Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

Följsamhet till

politiska beslut

Att politiska beslut inte verkställs 9 Uppföljning i samband

med tertial 2 om

verkställda politiska

beslut

Egen granskning Varje år Förvaltningschef

Synpunkter Risk för att inte handläggningstiden om två veckor hålls

och att utredning inte sker enligt rutin

9 Uppföljning två ggr år Uppföljning av

inkomna synpunkter

och

handläggningstid.

Varje halvår Förvaltningscontroller

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer 9 Egen granskning Stickprov Varje år Chef för ekonomi

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel. 12 Egen granskning Utvalda enheter

granskas under året

genom besök

Varje år Chef för ekonomi

Kontanthantering Risk för att dagskassor som överstiger 5000 kr/månad inte

hanteras korrekt

9 Granskning av

kontantkassa

Några utvalda

kontantkassor

granskas under året

Varje år Chef för ekonomi

Risk att det inte finns personal att rekrytera

(omvårdnadspersonal, legitimerad personal och

biståndshandläggare)

12 Egen granskning Uppföljning/utfall vid

rekrytering

Varje år HR chef

Risk att chefer inte fortsätter sin anställning. 9 Egen granskning Uppföljning av

chefers

förutsättningar i "ett

gott liv var dag"

Varje år HR chef

Rekrytering

Risk för att personalomsättningen är för hög och att det

inte finns tillräckligt med personal (omvårdnadspersonal,

legitimerad personal och biståndshandläggare)

12 Egen granskning Uppföljning Varje år HR chef

Introduktion Risk att inte introduktionen inte hinns med när

omsättningen är hög.

9 Egen granskning Uppföljning av "ett

gott liv var dag"

Varje år HR chef

Risk av biståndsbedömning av beslut i Borås Stad inte är

likvärdig

9 Egen granskning Uppföljning av

beslut

Varje år Verksamhetschef

myndighet

Myndighet

Brister i rutiner i vårdsamverkan 12 Uppföljning Granskning av

avvikelser

Varje år Verksamhetschef

myndighet

sida 1 av 2 (2017-02-22)



Verksamhet /

Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

Säkerställa mottagandet från sjukhuset 12 Uppföljning Uppföljning av

inkomna rapporter

Varje år Verksamhetschef

hälso- och sjukvård

Verkställighet

Det finns risk att brukare inte har en aktuell

genomförandeplan och att rutin och lagkrav inte följs.

12 Egen uppföljning Statistik ur Viva Varje halvår Verksamhetschef

verkställighet

Det finns risk för att patienter inte har aktuell vård- och/

eller rehabplan samt läkemedelsgenomgång och att rutin

och lagkrav inte följs.

12 Egen uppföljning Statistik ur Viva Varje halvår Verksamhetschef

hälso- och sjukvård

Hälso- och

sjukvård

Läkemedelsstölder 12 Egen uppföljning Uppföljning av

avvikelser

Varje halvår Verksamhetschef

hälso- och sjukvård

Risk för störningar och långvariga avbrott i

verksamhetssystemet

9 Egen granskning Uppföljning Varje år Verksamhetschef

förebyggande/IT

IT

Risk för störningar i digital teknik ur ett brukarperspektiv. 9 Egen uppföljning Uppföljning Varje år Verksamhetschef

förebyggande/IT

sida 2 av 2 (2017-02-22)
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 2017-02-15                     2016/VAN0013 

 
Malin Länsberg 
Nämndsekreterare 
033-35 36 66 
malin.lansberg@boras.se 

 
         
                             
                           
  

Revidering av delegationsförteckning 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Godkänna förslag till revideringen av delegationsförteckning enligt 
redovisade förändringar.   

 

Ärendet i sin helhet 
Efter fastställande av Vård- och äldrenämndens delegationsförteckning 
2016-12-05, har det uppmärksammats att avsnitt 1. C. behöver revideras. 
Revideringen innebär tillägg gällande delegations- och 
verkställighetsärenden i personalärenden.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av delegationsförteckning.  
 

Samverkan 
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.  

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson  Susanne Ohlsén 
Förvaltningschef HR-chef 
 
 

  
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till revidering  
 
 

Vård- och äldrenämnden 

Delegationsförteckning 
Delegationer till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
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För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Utredare 
Dokumentet gäller för: Vård- och äldrenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2018 
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Innehållsförteckning  
 

Förklaringar ...................................................................................................... 5 

1. Allmän handling, Ekonomi och Personal ................................................. 8 

1.A. Allmän handling .................................................................................................... 8 

1.B. Ekonomi, upphandling m.m. ................................................................................ 9 

1.C. Anställning och upphörande av anställning ......... Fel! Bokmärket är inte definierat.1 

2. Ärendehandläggning ................................................................................ 16 

2.A. Bistånd ................................................................................................................. 16 

2.B. Överflyttning av ärenden ..................................................................................... 17 

2.C. Avgifter ................................................................................................................ 18 

2.D. Bostadsanpassning .............................................................................................. 18 

2.E. Jäv ........................................................................................................................ 18 

3.      Tillsyn och utredning  –   lex Sarah och lex Maria ................................ 19 

4. Överklaganden, yttranden m.m. ............................................................... 19 

5.A. Smittskyddslagen ................................................................................................. 20 

5.B. Ärenden om god man/förvaltare ......................................................................... 20 

5.C. Övrigt ................................................................................................................... 21 
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Förkortningar  
- Eventuellt förekommande 

 
AB Allmänna bestämmelser 
CKS Centrum för kunskap och säkerhet 
EC Enhetschef 
FB Föräldrabalken 
FC Förvaltningschef 
FVL Förvaltningslagen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
KomL Kommunallagen 
M Verksamhetsområde myndighet 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal 
MBL Medbestämmandelagen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SoL Socialtjänstlagen 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
TÖS Tillsynsansvarig över social omsorg 
V Verksamhetsområde verkställighet 
VC Verksamhetschef 
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Förklaringar 

 

Ansvarsområde 
Vård- och äldrenämndens ansvarsområden framgår av reglementet. 

 

Syftet med delegation 
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 
enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

 

Delegater 
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett arbetsutskott  

 En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 
nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 

Det går inte att fatta gemensamma beslut. T.ex kan en grupp anställda eller en grupp bestående 
av anställda och förtroendevalda gemensamt inte fatta beslut. 

 

Vidaredelegation 
Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå och får inte delegeras vidare.  

Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 
ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef 
som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 

Ej delegerbara ärenden 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, t.ex när riktlinjer frångås 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 

Nämndens återkallande 
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 
ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
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Brådskande ärenden 
Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till stadsdelschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten 
ska anmälas till nämnden.  

 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 

 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 

 

Attesträtt 
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 
attestreglementet.  

 

Personalärenden 
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 
föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området. 

 

Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av 
särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närmaste högre chef före beslut. 

 

För lönesättning gäller särskilda rutiner. 

 

Upphandlingsärenden 
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 
upphandlingen sker enligt Borås Stads regler för upphandling. Beslutsfattaren ansvarar för att 
välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och 
behovet av samordning. 

 

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 
befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 
från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 
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Kostnadsansvar 
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 
kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 
sig om att täckning finns i budget. Detta avser uppstart av verksamheter och anställning av 
personal.  

 

Facklig samverkan och MBL 
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 
enligt Borås Stads samverkansavtal. 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 
1. Allmän handling, Ekonomi och 

Personal  

   

 1.A. Allmän handling    

1 Utlämnande av uppgift med uppställande av 
förbehåll. 

10kap 14§ 
OSL 

12kap 2§ OSL 

Enhetschef  

2 Beslut att lämna ut personuppgifter till 
statliga myndigheter, när detta begärs för 
forskningsändamål.  

11 kap 3§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

3 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd. 

25 kap 1-2§§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

4 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd i förhållande till den enskilde. 

25 kap 6§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

5 Beslut om sekretess inom socialtjänsten för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden.  

26 kap 1§ 
OSL 

Verksamhets-
chef 

Områdeschef 
Enhetschef 

 

6 Beslut om sekretess för uppgift om 
personliga förhållanden i anmälan i ärende 
om klagomål mot kommunal hälso- och 
sjukvård eller dess personal. 

26 kap 6§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

7 Beslut om sekretess för uppgift i anmälan 
eller utsaga från enskild om någons 
hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, i förhållande till den anmälan 
eller utsagan avser. 

26kap 5§ OSL Enhetschef  

8 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i ärende om 
bostadsanpassningsbidrag. 

26 kap 12 § 
OSL 

Verksamhets-
chef 
Enhetschef 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

9 Avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet i 
övrigt.  

 

6 kap 2 och  
6 §§ OSL 

(2 kap 2 och  
14 §§ TF) 

 

Verksamhets-
chef 

Chef för kvalitet 
och utveckling 

Chef för 
personal-
funktionen 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

 1.B. Ekonomi, upphandling m.m.    

1 Begäran till Kommunstyrelsen om 
handkassa. 

Kontant-
hanterings-
PM från 
Stads-
revisionen 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

2 Skadeersättning till personal och allmänhet. 

 

 Respektive chef 

Förvaltningschef 

 

OBS!  
Konsultera alltid 
försäkrings-
ansvarig 
säkerhets-
samordnare (vid 
CKS) 

3 Tecknande av avtal för förhyrning av lokaler 
inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde upp till en hyreskostnad 
motsvarande 15 prisbasbelopp per år. 

 

 Förvaltningschef  

4 Uppdrag till Lokalförsörjningsförvaltningen 
om fastighetsrelaterade investeringar upp till 
15 prisbasbelopp. 

 Förvaltningschef Ex ombyggnad 
av befintlig lokal 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

5 Upphandling av varor och tjänster upp till 
ett prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
fem prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
10 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

Upphandling av varor och tjänster upp till 
25 prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

  

 Enhetschef 
 
 

Områdeschef 
 
 

Verksamhets-
chef 

 

Förvaltningschef 

Avrop på 
befintliga 
ramavtal, utan 
förnyad 
konkurrens-
utsättning, inom 
drifts- och 
investerings-
budget anvisade 
medel betraktas 
som 
verkställighet 
och anmäls ej 

6 Tecknande av individavtal med externa 
utförare för korttidsplatser och 
korttidsboende.  

 Verksamhets-
chef (M) 

 

7 Teckna individavtal med externa utförare för 
köpt boendeplats. 

 Verksamhets-
chef (M) 

 

8 Tecknande av individavtal om att sälja 
korttidsplats till annan kommun.  

 Verksamhets-
chef (V) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

9 Tecknande av individavtal om att sälja vård- 
och omsorgsboendeplats till annan 
kommun.  

 Verksamhets-
chef (V) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

10 Utse attestanter. Borås Stads 
attest- 
reglemente 

Förvaltningschef  

11 Beslut om fördelning av tillfälliga statsbidrag.   Chef för 
ekonomi-
funktionen 
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 1.C. Delegations- och 
verkställighetsärenden i personalärenden 

   

1 Tillsvidareanställning av verksamhetschef. 
Före fyllda 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Förvaltnings-
chef 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställningsbesl
utet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställningsbeslu
tet ska lönen 
vara fastställ och 
accepterad av 
den sökande. 

2 Tillsvidareanställning av områdeschef 4 § LAS 

4 § AB 

Verksamhetsche
f 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställningsbesl
utet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställningsbeslu
tet ska lönen 
vara fastställ och 
accepterad av 
den sökande. 
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3 Tillsvidareanställning av enhetschef. Före 
fyllda 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

 

Områdeschef  Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställningsbesl
utet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställningsbeslu
tet ska lönen 
vara fastställ och 
accepterad av 
den sökande. 

4 Tillsvidareanställning av övrig personal. Före 
fyllda 67 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställningsbesl
utet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställningsbeslu
tet ska lönen 
vara fastställ och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren verkställighet 



  2017-02-28 

  
Delegationsförteckning 13 (21) 

5 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN och anställa 
för vikariat. Före fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställningsbesl
utet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställningsbeslu
tet ska lönen 
vara fastställ och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren verkställighet 

6 
Beslut om inrättande av ny tjänst (utök-ning 
av antalet tjänster)  

 Förvaltningschef
, 
Verksamhetsche
f 

 

7 
Beslut om att inte återbesätta tjänst 
(minskning av antalet tjänster)  

 Förvaltningschef
, 
Verksamhetsche
f 

 

8 Beslut om lön vid nyanställning  Respektive chef  I samråd med 
Personal och 
förhandling och 
HR-enheten  

9 Tillsättning enligt ingångslön  Respektive chef Enligt 
förteckning på 
Borås Stads 
Intranät  

10 Beslut om lönetillägg  Verksamhetsche
f, 
Förvaltningschef  

I samråd med 
HR-specialist  
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11 Beslut om 

a) avstängning vid brott och 
försummelse 

 

b) avstängning av medicinska skäl 

 

c) disciplinpåföljd (varning) 

 

10 § 1-2 mom. 
AB 

10 § 4-6 mom. 
AB 

11 § AB 

Verksamhetsche
f, Områdeschef, 
Förvaltningschef 

 

Samtliga beslut 
ska ske i samråd 
med HR-
specialist och 
överordnad chef  

12 Beslut om avgångsvederlag upp till sex 
månadslöner 

 Förvaltningschef   

13 Anvisning till läkare 10 § 4-6 mom. 
AB 

Närmaste chef I samråd med 
HR-specialist 

14 Beslut om avskrivning av lönefordran  Förvaltningschef  

15 Beslut om förbud mot bisyssla 8 § AB 

7 § LOA 

Närmaste chef I samråd med 
HR-specialist 
och överordnad 
chef 

16 Beslut om övertid, fyllnadstid, 
jourtjänstgöring, beredskap, förskjuten 
arbetstid och kompensationsledighet 

AB § 20 Respektive chef  

17 Beslut om stadigvarande förflyttning mot 
den anställdes vilja  

AB § 6 mom. 
1 2:a stycket 

Områdeschef, 
verksamhetschef
, 
förvaltningschef 

Innan beslut 
fattas ska 
förhandlingar 
enligt MBL § 11 
och ev § 14 vara 
avslutade  

18 Beslut om anställningens upphörande AB § 33 Respektive chef Beslutanderätten 
avser uppsägning 
på egen begäran 
och fördelas som 
vid beslut om 
tillsvidareanställn
ing 

19 Beslut om arbetstagares ledighet med lön 
(enskild angelägenhet) 

AB Kap 6 §§ 
25-31 

Respektive chef 
efter tillstyrkan 
från HR-enheten 

 

20 Beslut om ledighet med/utan lön  

Semester, studier, sjukdom, föräldraledighet, 
civil och värnplikt, offentliga uppdrag 

AB Kap 6 §§ 
25-31 

Respektive chef   
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21 Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetsche
f, 
Förvaltningschef 

Högst 6 månader 
vid särskilda skäl 
(prova annat 
arbete)  

22 Beslut om ledighet Lag om 
facklig 
förtroendema
n 

Respektive chef 
efter tillstyrkan 
från HR-enheten  

  

23 Förhandling och information  MBL §§ 11, 12 
och 19 

Respektive chef   Tjänsteman som 
ska fatta beslut i 
ärende eller 
lägger förslag till 
nämnden 
ansvarar för att 
samverkan har 
fullgjorts inom 
ramen för 
samverkansavtale
t eller att 
förhandlingar 
enligt MBL är 
avslutade innan 
beslut fattas. 
HR-specialist ska 
medverka i 
förhandlingen  

24 Förhandlingar MBL § 14 Respektive chef   HR-specialist ska 
medverka i 
förhandlingen 

25 Förhandlingar MBL § 38 Förvaltningschef HR-specialist ska 
medverka i 
förhandlingen  

26 Varsel och underrättelse om avsked eller 
uppsägning av personliga skäl 

LAS § 30 Verksamhetsche
f, 
Förvaltningschef 

I samråd med 
HR-specialist  

27 Beslut om avsked eller uppsägning av 
personliga skäl 

LAS §§ 7-10 Verksamhetsche
f, 
Förvaltningschef  

I samråd med 
HR-specialist  

28 Besked om att tidsbegränsad anställning inte 
kommer att fortsätta 

LAS §§ 15-17 Respektive chef Beslutanderätten 
fördelad som vid 
tillsvidareanställn
ing. Före beslut 
ska samråd ha 
ägt rum med 
HR-enheten  
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29 Varsel till facklig organisation att 
tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta 

LAS § 30 Respektive chef Beslutanderätten 
fördelad som vid 
tillsvidareanställn
ing. Före beslut 
ska samråd ha 
ägt rum med 
HR-enheten 

30 Avvikelse från företrädesrätt till 
återanställning 

LAS § 32  Verksamhetsche
f, 
Förvaltningschef 

Beslutanderätten 
fördelad som vid 
tillsvidareanställn
ing. 
Förhandlingsskyl
dighet före 
beslut. HR-
enheten ska 
medverka i 
förhandlingen. 

31 Beslut om studiebidrag (fritidsstudier)  Personalpolitis
ka riktlinjer 

HR-chef  

32 Utfärda betyg, tjänstgöringsintyg och vitsord  Respektive chef  

 
2. Ärendehandläggning 

   

 2.A. Bistånd    

1 Beslut om utredning ska inledas  
eller ej. 

11 kap 1 § SoL  Bistånds-
handläggare 

 

2 Bistånd i form av hemtjänst. 4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

3 Bistånd i form av trygghetslarm/ 
matdistribution. 

4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

4 Bistånd i form av plats i dagverksamhet. 4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

5 Bistånd i form av kontaktperson.  4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

6 Bistånd i form av boendestöd. 4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

7  Beslut med anledning av ansökan om insats i 
annan kommun  

2a kap 8 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Bistånds-
handläggare 
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8 Beslut om hemvårdsbidrag för personer som 
vårdar/stödjer en enskild person. 

5 kap 10 § SoL 

 

 

Biståndshand-
läggare 

 

Enligt Borås 
Stads riktlinjer 
för 
hemvårdsbidrag. 
KF beslut 2015-
11-18 –- 
2016-11- 19, 
§182. 

9 Bistånd i form av växelvård. 4 kap. 1§ SoL Biståndshand-
läggare 

 

10 Bistånd i form av korttidsplats. 4 kap 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

 

11 Akut placering på korttidsplats eller 
förändrad inriktning av hemtjänst utanför 
kontorstid. 

 

4 kap 1 § SoL Sjuksköterska 

Biståndshand-
läggare ska 
kontaktas 
omedelbart näst-
kommande 
vardag för 
handläggning av 
ärendet.  

Se: Rutin för 
vistelse på 
kommungemen-
sam korttidsplats   

 

12 Bistånd i form av vård- och omsorgsboende, 
inklusive parboende.  

4 kap 1§ SoL 
4 kap 1c§ SoL 

 

Enhetschef (M) 

 

 

 2.B. Överflyttning av ärenden    

1 Begäran om överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun.   

2 a kap 10§ 
SoL 

Enhetschef (M)  

2 Ansökan till IVO om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun. 

2 a kap 11§ SoL Verksamhets- 
chef (M) 

 

3 Beslut att ta emot ärende från annan 
kommun.  

2 a kap10 § SoL Enhetschef (M) 

 

 

4 Beslut att inte ta emot ärende från annan 
kommun.  

2 a kap10 § SoL Enhetschef (M) 
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5 Beslut om att överklaga IVOs beslut om att 
nämnden ska ta emot ärende från annan 
kommun. 

16 kap 4 § SoL Verksamhets- 
chef (M) 

 

 2.C. Avgifter               

1 Beslut om avgiftens storlek. 8 kap 5,6,7 §§ 
SoL 

Avgiftshand-
läggare 

 

2 Beslut om jämkning av avgift.  8 kap  Avgiftshand-
läggare 

I samråd med 
enhetschef (M) 

3 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift. 

8 kap 2 § SoL Enhetschef (M)  

4 Beslut om beräkning av boendekostnad enligt 
schablon. 

8 kap 7§ SoL Avgiftshand-
läggare 

  

5 Beslut om beräkning av förhöjt minimibelopp 
vid fördyrade omkostnader. 

8 kap 8§ SoL Avgiftshand-
läggare 

Ex kostnad för 
god man 

6 Beslut om ändring av avgift. 8 kap 9§ SoL Avgiftshand-
läggare 

   

 2.D. Bostadsanpassning    

1 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
200 000 kr. 

Lag om 
bostads-
anpassnings-
bidrag 
1992:1574 

Handläggare   

2 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
500 000 kr. 

Lag om 
bostads-
anpassnings-
bidrag 
1992:1574 

Verksamhets-
chef (M) 

 

 2.E. Jäv    

1 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot 
handläggare, som beslutar i individärenden.   

 

6 kap § 24 
KomL 

Verksamhetschef 
(M) 

Enhetschef (M) 
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3.  Tillsyn och utredning  –   
lex Sarah och lex Maria 

   

1 
Utredning, bedömning och beslut  
om missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande i omsorgen om äldre, enligt 
lex Sarah. 

14 kap 6 § 
SoL 

 

TÖS  

 

 

2 Anmälan till IVO  
vid allvarligt missförhållande eller påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande, enligt 
lex Sarah. 

14 kap. 7 § 
SoL 

TÖS   

3 Utredning, bedömning och anmälan till 
Läkemedelsverket,  
av negativ händelse eller tillbud med 
medicintekniska produkter.  

 

SOSFS 2008:1 
och  
SOSFS 2013:6 

MAR 

MAS  

 

 

4 Anmälan till IVO av lex Maria-ärenden. 24 § HSL 
och  
SOSFS 
2005:28 

MAS 
MAR 

 

 
4. Överklaganden, yttranden m.m. 

   

1 Prövning av att överklagande har kommit in i 
rätt tid samt anvisning av för sent inkommet 
överklagande. 

24 § FvL 
10 kap 6 § 
KomL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Bevisbördan 
ligger på 
förvaltningen. 
Det räcker inte 
med datum för 
när 
besvärsskrivelse 
har skickats. 
Beslut om att 
avvisa besvär kan 
överklagas på 
samma sätt som 
grundbeslutet. 

2 Beslut att ompröva alt. inte ompröva ett 
beslut där ursprungsbeslutet fattats av delegat.   

 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 

3 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs-
beslutet 

Delegat i 
ursprungs-
beslutet 

Avser alla 
förvaltnings-
domstolar 
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4 Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut när förvaltningsdomstol 
ändrat beslutet samt avge yttrande i sådana 
ärenden. 

22 § FvL,  
29 § FvL 

Verksamhets-
chef 

 

5 Rättelse av beslut.  26 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

6 Yttrande till IVO över ej verkställda beslut. 16 kap 6 f § 
SoL 

Enhetschef  

7 Beslut att avvisa ombud. 9 § FvL Enhetschef  

8 Yttrande till myndighet i övrigt.  Verksamhets-
chef 

Ej yttranden till 
KF eller 
yttranden i 
ärenden som rör 
myndighets- 
utövning mot 
enskild om de är 
av principiell 
beskaffenhet 

 5. Övriga ärenden    

 5.A. Smittskyddslagen    

1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare. 6 kap 9 § 
Smittskydds-
lagen 

MAS  

2 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen. 

6 kap 12 § 
Smittskydds-
lagen 

MAS  

 5.B. Ärenden om god man/förvaltare    

3 Beslut om att till överförmyndare anmäla 
behov av god man/förvaltare. 

11 kap 4 § och 
7 § FB 

Biståndshand-
läggare 

Enhetschef  

 

4 Anmälan till överförmyndare om att behov 
av god man/förvaltare inte längre föreligger.  

11 kap 4 och 7 
§§ FB 

Biståndshand-
läggare 

Enhetschef  
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 5.C. Övrigt    

5 Ändring av inriktning på vård- och 
omsorgsboende och korttid, t.ex. 
profilinriktning och målgruppsinriktning. 

 

 Verksamhetschef 
(V) 

 

6  Beslut om inflyttningsstopp till enhet/enheter 
på vård- och omsorgsboende i syfte att 
tillfälligt anpassa antalet platser till förväntat 
behov. 

 Förvaltningschef  

7 Beslut om verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård. 

HSL 29 § Förvaltningschef  
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Verksamhetsberättelse 2016 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2016. 
2. Översända Verksamhetsberättelse 2016 som Vård och 

äldrenämndens skrivelse till Kommunfullmäktige.   
 

Ärendet i sin helhet 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2016 om ny 
nämndorganisation beslutades att de nya nämnderna skulle tillsättas med ett 
avgränsat förberedelseuppdrag från den 1 september till den 31 december 
2016.   
 
Vård- och äldrenämnden ska, fast att nämnden inte haft någon verksamhet 
eller budget, lämna en årsredovisning för 2016 till Kommunfullmäktige. 
Eftersom nämnden inte haft någon budget under 2016 och det endast är det 
avgränsade förberedelseuppdraget som ska återrapporteras till 
Kommunfullmäktige görs det som en verksamhetsberättelse. 
 
Vård- och äldrenämnden har i sitt förberedelseuppdrag beslutat om 
delegationsförteckning, plan för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser, personuppgiftsombud, sammanträdestider samt delegering av 
arbetsmiljöansvaret. Nämnden har också besvarat remisser såsom ex Plan 
för ledningssystem för kvalitetsarbete. 
 
Vård- och äldrenämnden har också genomfört två utbildnings- och 
målformuleringsdagar.  Nämnden fick under dessa dagar information om 
nämndens verksamheter, omvärldsfaktorer som påverkar äldreomsorgen 
kommande år samt arbetet med uppdragen från vård- och omsorgsprojektet 
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Ett gott liv var dag. Nämnden genomförde också ett målformuleringsarbete 
som resulterade i flera uppdrag i nämndens budget för 2017. 
Den tillträdande förvaltningschefen har förberett arbetsformer för den nya 
förvaltningen, lokaler för förvaltningskontoret samt tillsammans med 
berörda fackliga organisationer tagit fram en lokal 
samverkansöverenskommelse.  

 

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson   Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och 

utvecklingsfunktionen 
 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Översyn av delegationsförteckning 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Vård- och äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av en ändrad delegationsförteckning i Vård- och 
äldrenämnden gällande överklagan av beslut när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut (punkt 4.4 i Vård- och 
äldrenämndens delegationsförteckning). 

 

Ärendet i sin helhet 
Den 2016-12-05 fastställde Vård- och äldrenämnden 
delegationsförteckningen gällande överklagan av beslut när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut (punkt 4.4 i Vård- och 
äldrenämndens delegationsförteckning). Med anledning av att Vård- och 
äldrenämnden anser att det finns oklarheter i hur förteckningen ska se ut 
fortsättningsvis, ger nämnden Vård- och äldreförvaltningen i uppdrag att 
utreda konsekvenserna av en förändring av punkt 4.4 i 
delegationsförteckningen. 
 
 

Samverkan 
Ärendet är inte samverkat.  

  

 
VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN  

    

 

  
Ida Legnemark 
Ordförande  
 


	01 b Kallelse
	05 a Tjänsteskrivelse Trygghetsplatser
	06 a Tjänsteskrivelse avveckling av Källebergsgatan 31 (Källhaga)
	07 a Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2017
	07 b Riskanalys 2017
	Riskanalys - 2017 (Vård- och äldrenämnden)

	07 c Intern kontrolplan 2017
	Intern kontrollplan - 2017 (Vård- och äldrenämnden)

	08 a Tjänsteskrivelse revidering av delegationsförteckning
	08 b Bilaga Förslag till revidering av delegationsförteckning
	09 a Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2016

