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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 31 augusti 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Sammanträdet kommer att inledas med information av säkerhetschef
Bo Hansson. Informationen innehåller det arbete som kommunen för
närvarande bedriver för att motverka våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

Kc
Kc
Kc
PF

1

2
3
4
1

Bevara eller gallra - råd om bevarande och gallring av kartor
och ritningar hos kommuner och landsting.
(2015/KS0505 004-1)

(Bil)

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen.
(2014/KS0411 730-1)

(Bil)

Nämndbudget 2016 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0502 041-1)

(Bil)

Initiativärende: Effektiviserad beredning av motioner.
2015/KS0489 101-1)

(Bil)

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten.
(2011/KS0721 001-1)

(Bil)

PF

2

Svar på motion av Patric Cerny (FP): om att ta fram ett system
för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
(2014/KS0457 023-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Leif Häggblad (SD); Digitalisering av
löneunderlag.
(2015/KS0361 005-1)

PF
KU

4
1

Tillsättning av tjänst som miljöchef till Miljöförvaltningen.
(2015/KS0562 023-1)

(Bil)
(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter
2014.
(2015/KS0218 100-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Våldsbejakande extremism – vad gör Borås Stad?
(2015/KS0537 106-3)

(Bil)
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M

1

Anmälningsärende:
a)

Ärende angående protestlista för att anlägga en
kanal på Västerlånggatan i Borås överflyttas till
Tekniska nämnden för handläggning.
(2014/KS0420 311-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-07-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Förfrågan avseende avfallstjänster.
(2014/KS0421 107-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för beslut i ärenden om betalkort i
tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän.
(1 april – 30 juni 2015, Ärende 27-60)
I enlighet med gällande delegation har under perioden april till juni
2015 beslutats om 34 st nya betalkort. Av dessa kort har 32 st en
kreditgräns på 3.000:- kr och 2 st en kreditgräns på 4.000:-.
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Förslag att avsluta donationsfonder som inte har delat ut medel
på 5 år.
(2015/KS0548 046-1)
(Bil)

E

4

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar.
(2012/KS0209 615-3)
(Bil)
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E

5

Överklagande av Förvaltningsrättens dom, mål nr 15570-15,
angående ansökan från Internationella Engelska Skolan i
Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
(2015/KS0171 611-3)
(Bil)

E

6

Lån till Borås Minigolfklubb.
(2015/KS0346 805-3)

(Bil)

Anslagsframställan för infart Kransmossens idrottsområde,
flytt av fotbollsplan och parkering kv Guldhornet 1 Borås.
(2015/KS0224 821-3)

(Bil)

Utredning Skolekonomi Borås Stad 2011-2015.
(2015/KS0500 610 3)

(Bil)

Deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB
(2014/KS0532 141-1)

(Bil)

E

E
N
SP

7

8
1
1

Anmälningsärende:
a)

Miljömålsuppföljning 2014 Borås Stad.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag a till handlingarna)
SP

SP

2

3

Granskningsyttrande över detaljplan för Norra Brämhult,
Brämhult 4:2 m.fl.
(2014/KS0468 214-2)

(Bil)

Miljörapport tertial 1:2015 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Bevara eller gallra - råd om bevarande och gallring av
kartor och ritningar hos kommuner och landsting
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är SKL och Riksarkivet, har tagit fram en
reviderad upplaga av rubricerat skrift. Stadsarkivet har yttrat sig över förslaget och tillstyrker de nya
gallringsråden, men ifrågasätter behovet av ett separat gallringsråd som detta och anser att råden hade
kunnat redovisats som tillägg till två andra råd.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avger Stadsarkivets förslag till yttrande som sitt eget.

2015-08-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0505 004
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-08-12/GB

Programområde: 1

Camilla Brodin, 033-35 33 04
Håkan Ek, 033-35 33 02

Sida
1(1)

REMISSYTTRANDE
Datum

Diarienummer

2015-08-03

2015/SA0133, 151

Kommunstyrelsen

Remiss: Bevara eller gallra - gallringsråd nr 4
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0505

Stadsarkivets beslut

Stadsarkivet tillstyrker de nya gallringsråden, men ifrågasätter behovet av ett separat
gallringsråd som detta.

Stadsarkivets yttrande i sammanfattning

Stadsarkivet har beretts tillfälle att yttra sig över Sveriges Kommuner och Landstings,
SKL, gallringsråd nr 4. Då den korta svarstiden inte gör det möjligt för Kulturnämnden att avge yttrande, kommer yttrandet istället från Stadsarkivet, som är dess beredande och verkställande organ i dessa frågor.
Gallringsrådet skiljer sig från andra gallringsråd i så måtto att det behandlar hanteringen av två specifika typer av handlingar, kartor och ritningar, istället för att, som
brukligt är, redovisa dessa i det sammanhang, och därmed i de gallringråd, handlingarna uppstår.
Stadsarkivet anser att råden hade kunnat redovisas som ett tillägg till två andra råd,
gallringsråd nr 7 och nr 11, för att vid nästa uppdatering av dessa råd föras in där.

Stadsarkivets yttrande i sin helhet

Yttrandet i sin helhet redovisas i den mall som SKL bifogat.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
STADSARKIVET
Camilla Brodin
Stadsarkivarie

2015-06-18

Remiss rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och
gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner
Synpunkter anges för varje avsnitt.

Övergripande synpunkter

I en tid när allt fler arkivinstitutioner diskuterar övergång till verksamhetsorienterad
arkivredovisning, vilket även avspeglats i de gallringsråd som givits ut i SKL:s regi
de senaste åren, kommer en uppdatering av gallringsråden rörande kartor och
ritningar. Rådet sticker ut så till vida att det utgör en egen liten ö bland andra råd
genom att det går på tvären och skär över flera arkivbildare och inte redovisar
handlingarna i det sammanhang de förekommer, utan efter vilken typ av handling
det är fråga om. Det är inte utan orsak som det också är det äldsta av alla
gallringsråd att nu uppdateras.
Det som gör gallringsrådet lite problematiskt är hur andra gallringsråd inom
ämnesområden som hanterar kartor och ritningar, främst gallringsråd nr 7 och nr 11
(som dessutom på Samrådsgruppens hemsida anges att delvis ha ersatt nr 4),
måste förhålla sig till gallringsråd nr 4. Det sker ibland genom en hänvisning dit, men
andra gånger tas hanteringen av kartor och ritningar upp i respektive gallringsråd.
För att undvika de kringgående manövrar som gjorts, i gallringsråd med tangerande
verksamhetsområden, måste man ställa sig frågan: behövs gallringsråd nr 4? De
allmänna delarna rörande kartor och ritningar är inte mer omfattande än att de skulle
kunna ingå i de andra gallringsråden. I inledningen nämns förvisso att råden främst
är avsedda som stöd vid arbete med kart- och ritningssamlingar och i första hand är
tillämpliga på handlingar som förlorat sin omedelbara aktualitet och överförts eller
ska överföras till slutarkiv, men det motiverar inte ett särskilt gallringsråd. Istället
skulle det i detta skede kunna utgöra ett tillägg till gallringsråd nr 7 och nr 11, liksom
de som finns för gallringsråd nr 5. Målsättningen inför kommande uppdateringar av
gallringsråd nr 7 och nr 11 bör vara att innehållet i nr 4 redovisas inom de
verksamhetsområden de förekommer, då det är tveksamt om föreliggande
gallringsråd behövs som fristående gallringsråd.
Avsnitt 1. Så här bör råden användas

Avsnitt 2. Närmare om bevarande och gallring av kartor och ritningar

Avsnitt 2.1 Något om konsulters ansvar

Avsnitt 2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella kulturarv

Innehållet är bra, men rubriken kan göras kortare och mindre rörig, kanske bara
”Vägledning om vad som bör bevaras”.
Avsnitt 2.3 Bevarande, praktiska råd

Avsnitt 2.4. Basmaterial och långtidsbevarande

Bra avsnitt.
Avsnitt 2.5 Register och förteckningar

Bra avsnitt.
Avsnitt 2.6 Vid försäljning

Bra avsnitt.
Avsnitt 3.1 Äldre handlingar

Bra avsnitt.
Avsnitt 3.2 Planer, primär- och grundkartor samt övriga kartor

I detta avsnitt finns huvudparten av de handlingar som uppräknas som
bevarandevärda. För bättre överskådlighet hade avsnittet vunnit på att ha indelats i
t.ex. punktform. Som det nu ser ut blir det en rätt kompakt textmassa.
Intervallet för bevarande av á jourförda kartor skulle kunna vara kortare, såsom vart
femte år.
Avsnitt 3.3 Ritningar

Under 3.3.1 passar det bättre att flytta sista meningen i första stycket, angående att
gallring efter skanning kräver beslut, till sist i andra stycket.

Avsnitt 3.4 Övrigt

__________________________________________________________________________

Remissvar skickas till lena.jerreman@skl.se senast 15 september, 2015.

Tack för din medverkan!
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Bevara eller gallra
Gallringsråd nr 4

Råd om bevarande och gallring av kartor och
ritningar hos kommuner och
landsting/regioner

2

Serien ”Bevara eller gallra?”
Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken
ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Riksarkivet.
Utredning, förändringar och kompletteringar till denna andra upplaga är gjord
av Bo Thalén, konsult och tidigare ledamot av Samrådsgruppen.
Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på
Samrådsgruppens hemsida. För att få så komplett information som möjligt
kan ni gå in på hemsidan www.samradsgruppen.se och hämta eventuella
tillägg och uppdateringar som elektroniskt dokument.
I serien ”Bevara eller gallra” har utgivits:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Råd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner – 4:e
upplagan 2010
Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende – 4:e upplagan
2011
Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och
landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet – 2:a upplagan 2004
Råd om kartor och ritningar för kommuner och landsting/regioner – 2:a
upplagan 2015
Råd för den kommunala socialtjänsten m m – 3:e upplagan 2006
Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och
annan medicinsk information – 3:a upplagan 2014
Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos
kommuner, landsting och regioner –2:a upplagan 2014
Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet – 2:a upplagan 2008
Råd till överförmyndare – 2003
Råd om bevarande och gallring av handlingar hos räddningstjänsten – 2004
Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet – 2:a upplagan 2015
Råd om bevarande och gallring av handlingar hos smittskyddsenheter - 2008
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motsvarande ........................................................................................................ 12
3.3.3 Tävlingsritningar ........................................................................................ 12
3.3.4 Nyproducerade ritningar ............................................................................ 13
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3.4.1 Övrigt .............................................................................................................. 13
3.5 Förkortningar ..................................................................................................... 14
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Råd om bevarande och gallring av kartor och
ritningar hos kommuner och
landsting/regioner
Dessa råd är främst avsedda som stöd vid arbete med kart- och
ritningssamlingar. Av praktiska skäl är det vanligt att kartor och ritningar
förvaras skilda från sitt proveniensmässiga sammanhang i ritningsskåp som
placerats i en särskild lokal. Hit sammanförs kartor och ritningar från
kommunens eller landstingets/regionens samtliga arkivbildare. I första hand
är dessa råd tillämpliga på handlingar som förlorat sin omedelbara aktualitet
och överförts eller ska överföras till kommunarkiv eller landstings/regionarkiv.

1. Så här bör råden användas
Allmänna handlingar som förekommer hos kommuner och landsting utgör
deras arkiv. Även kommunala företag, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser, där kommunen eller landstinget/regionen enligt
offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 3 § äger ett rättsligt bestämmande
inflytande, omfattas av dessa råd. De är teknikoberoende, vilket innebär att
rekommendationerna om bevarande eller gallring är desamma, oberoende av
om uppgifterna finns på papper, mikrofilm eller på elektroniskt medium (t.ex.
på servrar, hårddiskar eller CD-skivor m.m.). När man bevarar elektroniska
handlingar krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens
format , dels själva mediet som informationen lagras på. Mer information om
elektroniskt bevarande och e-arkiv finns på Samrådsgruppens för kommunala
arkivfrågor hemsida, www.samradsgruppen.se samt på Riksarkivets hemsida,
www.riksarkivet.se.

Gallring
Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför
› förlust av betydelsebärande data,
› förlust av möjliga sammanställningar,
› förlust av sökmöjligheter, eller
› förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.
Rent principiellt kan alltså en pappersutskrift som skrivs ut i bevarandesyfte ur
t.ex. ett elektroniskt register (som raderas) vara fråga om gallring, eftersom
man vid utskrift fixerar informationen på ett visst sätt, vilket får till följd att
bland annat sökmöjligheter och möjlighet till informationssammanställningar
förloras.
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Det kan förekomma att handlingar som inkommer till en myndighet i
pappersform skannas. I dessa fall måste myndigheten besluta om den
elektroniska kopian (den skannade bilden) i fortsättningen skall ha status som
originalhandling.
Pappersförlagan kan gallras om man beslutat att systemet ska bevaras
elektroniskt och säkerställt att detta är möjligt enligt föreskrifter och gällande
standarder. Man bör även beakta ett eventuellt bevarande av
pappershandlingen med hänsyn till juridiska krav på egenhändigt
undertecknande.

Motiv för bevarande eller gallring
Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar men det finns viktiga förbehåll.
Gallringen måste vara noga genomtänkt och kunna motiveras. Om vi gallrar
för mycket förlorar vi betydelsefull information. Dessa råd avser att underlätta
den praktiska verksamheten och vara ett stöd för myndighetens egna
gallringsbeslut.
Då man avgör om en handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av
informationen göras. Man ska beakta att de allmänna handlingarna är en del
av vårt nationella kulturarv och att informationen tillgodoser förvaltningens
behov, rätten till insyn (handlingsoffentlighet), den enskildes rättssäkerhet
och forskningens behov av källmaterial. De grundläggande bestämmelserna
om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i
arkivlagen (1990:782).

Var fattas beslut om gallring
Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av
kommunens/landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller
vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje
enskild myndighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om
bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut
fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut.
För att detta gallringsråd ska kunna tillämpas måste ansvarig nämnd eller
styrelse besluta om detta. Dessa råd är dock allmänt hållna och bör anpassas
efter varje kommuns/landstings/regions förutsättningar och rutiner inom
varje verksamhetsområde. Benämning på handlingar kan variera.
Handläggande personal måste därför väl känna till verksamheten för att
kunna tillämpa råden. Normalt ska samråd i gallringsfrågor äga rum med
kommunens/landstingets/regionens arkivmyndighet. Hur samrådsförfarandet
ska gå till bör framgå av arkivreglementet.
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När ska gallring ske?
När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att
gallring utförs på det elfte året, d.v.s. tio kalenderår utöver det år handlingen
tillkom. Normalt avses därmed tio år efter det år då handlingen upprättades
eller inkom till myndigheten. Gallringsfristen kan också börja löpa efter det att
ett ärende har avslutats, efter sista anteckningen i t.ex. en journal eller i ett
ärende eller efter det att ett avtal upphört. Uttrycket vid inaktualitet används
för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av
förvaltningen själv utifrån dess behov av informationen vilket kan variera
beroende på lokala förhållanden.

Rensning
Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska man ta ställning till om
minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras
och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 §
tryckfrihetsförordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska
arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av
gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd handläggare.

Överlämnande till arkivmyndighet
Kommun- eller landstings-/regionarkivet sköter arkivmyndighetens praktiska
arbete. Efter överenskommelse med arkivet kan en förvaltning eller ett bolag
kan besluta att överlämna delar av sitt arkiv till arkivmyndigheten, d.v.s i
praktiken till kommun- eller landstings-/regionarkivet. Vid ett överlämnande
övergår äganderätten till arkivmyndigheten. Det är således inte fråga om
gallring även om materialet inte längre är tillgängligt hos den överlämnande
myndigheten. Beslut om gallring av överlämnat material fattas av
arkivmyndigheten. Det är inte ovanligt att kommun- eller landstings/regionarkivet som leverans får ett arkivmaterial som är dåligt ordnat och som
innehåller åtskilliga handlingar som kan gallras. Särskilt vid leveranser från
tekniska förvaltningar, fastighetsavdelningar, fastighets- eller bostadsbolag, är
det vanligt att arkivet ställs inför uppgiften att fatta beslut om bevarande och
gallring av kartor och ritningar.

2. Närmare om bevarande och
gallring av kartor och ritningar
2.1 Något om konsulters ansvar
Kommuner och landsting/regioner anlitar ofta konsulter för olika projekt.
Dessa konsulter upprättar kartor och ritningar som en del i sitt konsultarbete.
Man kan inte överlåta åt konsulterna att bevara (arkivera) kartor och ritningar
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för det allmännas räkning. I det avtal kommunen/landstinget/regionen ingår
med en konsult ska det föreskrivas att ett adekvat underlag överlämnas till
beställaren när projektet är klart.
Det finns ett stort antal standarder inom byggnads- och
konstruktionsområdet. Som exempel kan nämnas: Dokumenthantering –
Del 5: Tillämpning av metadata i byggande och förvaltning (ISO 82045-5:2005,
IDT). Dessa standarder tillämpas av konsulterna i branschen och är för övrigt
kända av arkitekter, konstruktörer, byggnadstekniker m. fl. kategorier.
Arkivbildningen är i stort sett ett resultat av olika krav som är fastställda i
standarder. För arkivarien uppstår problemet att på ett sakkunnigt sätt rensa
eller gallra i den omfattande dokumentationen.

2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella
kulturarv, vägledning om vad som bör bevaras
Äldre kartor och ritningar, som förlorat sin omedelbara aktualitet, har ett stort
värde för vårt nationella kulturarv. För att kunna bilda sig en riktig uppfattning
om topografi, ägandeförhållanden och byggnads-/arkitekturhistoria är det
nödvändigt att ha tillgång till ett så fullständigt grundmaterial som möjligt.
Kommunerna har planmonopol och hos kommunerna skapas ett omfattande
kart- och ritningsmaterial. Bygglovsritningarna är upprättade för samtliga
byggnader i kommunen, alltså även för byggnader som uppförts av enskilda
fastighetsägare. Kommunen har således tillgång till ritningar över samtliga
fastigheter oavsett ägare.
Ett undantag är att landstingen inte behövde söka bygglov före 1987-07-01.
Ritningar från landstingen förvaras inte i de kommunala bygglovsarkiven före
denna tidpunkt. Man måste därför vara särskilt försiktig vid gallring i
landstingens ritningsmaterial.
Kommunernas och landstingens/regionernas egna fastighetsorganisationer,
bostadsbolag och andra lokalförvaltande bolag har egna bestånd av ritningar.
Ofta synnerligen detaljerade omgångar som planer, fasader,
relationsritningar, systemhandlingar, objektpärmar etc samt hela spektrat av
specialritningar (VVS, el, telefoni/fiber etc). Så länge fastigheten används för
sitt ursprungliga ändamål är arkivbildaren väl medveten om att detta material
behövs. Därför finns det från arkivmyndighetens sida ingen anledning att vidta
några särskilda åtgärder för att bevara ritningsmaterialet. Det är först när
byggnaderna byter funktion, genomgår omfattande renovering/ombyggnad
eller säljs som det är nödvändigt att fatta beslut om bevarande och gallring.
Observera att handlingar som är av betydelse för att man rätt ska kunna
förstå en karta eller en ritning (t. ex. projekthandlingar eller
kravspecifikationer) inte får gallras om respektive karta eller ritning bevaras.
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2.3 Bevarande, praktiska råd
De inaktuella kartor och ritningar som man beslutar att bevara bör överföras
till kommunens/landstingets/regionens centralarkiv (motsvarande). Där har
alla arkivhandlingar lika stort värde och kan vårdas på ett sakkunnigt sätt.
Kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner är allmänna
handlingar och är kommunens/landstingets/regionens egendom. De ska
förvaras skyddade mot brand, fukt och obehörig åtkomst. Materialet ska
helst förvaras plant i ritningsskåp som är placerade i en lokal där miljön är
anpassad för långtidslagring. Information om lämplig miljö finner man i
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2013:4. Även material som inte är
arkivbeständigt, t.ex. trämassepapper, kopiepapper eller ritfilm, får förlängd
hållbarhet om det förvaras på detta sätt.
Det är inte tillåtet att använda original av kartor och ritningar som
väggprydnader eller tavlor. De får heller inte ges bort som gåva vid t.ex. en
tjänstemans pensionering. Till sådana ändamål ska man använda kopior.

2.4 Basmaterial (papper, ritfilm etc) och
långtidsbevarande
Fram till mitten av 1800-talet var alla kartor och ritningar ritade på
lumppapper med god arkivbeständighet. Därefter övergick industrin till att
framställa trämassepapper som inte är arkivbeständigt. Med begreppet
arkivbeständig avses att informationsbäraren (t. ex. papper) är användbar
under mycket lång tid, en målsättning är ca 1000 år. För tiden efter ca 1850
har som bas (underlag) för framställning av kartor och ritningar använts olika
material som inte är arkivbeständiga. En ritning upprättad på kalkerväv, ritfilm
eller trämassepapper kan inte bevaras (och hanteras) för framtiden även om
ritfilmen skulle vara godkänd för arkivändamål, jfr Riksarkivets föreskrifter och
allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film, RA-FS 2006:3. Se
också beträffande papper Riksarkivets författningssamling RA-FS 2006:1.
Blåkopior och diazokopior m.fl. kopietyper har dålig arkivbeständighet. I
normalpappersförordningen från 1907, fanns bestämmelser om
papperskvalitéer att användas i statlig förvaltning. Tidigare har man förutsatt
att det fanns åldringsbeständigt papper att tillgå från 1908. Senare
undersökningar har emellertid visat att det lumppapper som framställdes i
enlighet med normalpappersförordningens bestämmelser var surlimmat och
fick i vissa fall en tämligen begränsad hållbarhet, se Marie Louise Samuelsson
och Karin Sörner; Naturligt åldrat papper, 1990. Först 1990 infördes krav på
neutrallimning i Riksarkivets föreskrifter. Sammanfattningsvis måste man
konstatera att papper som tillverkats från mitten av 1800-talet till ca 1990 kan
ha dålig hållbarhet. Vid tveksamhet måste man låta en papperskonservator
undersöka om papperet är åldringsbeständigt.
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CAD-systemens minnesmedia kan bevara information i kanske 10 år, därefter
måste minnesmedia bytas mot nytillverkade. Ett sådant byte medför i
allmänhet att man byter programversion eller anskaffar ett helt nytt
elektroniskt ritprogram. Under förutsättning att ritningsmaterialet föreligger i
ett neutralt och öppet filformat, t. ex. IFC, (även DWG är användbart för
konvertering till annan programvara), kan materialet föras över till nya
programversioner och ny hårdvara som i sin tur har en livslängd på ca 10 år
eller något längre. Man kan således konstatera att till långtidsförvaring (d. v. s.
l 00-tals år) krävs särskilda basmaterial och/eller speciella elektroniska arkiv.
Arkivbeständigt papper, åldringsbeständigt papper eller mikrofilm är media
som erbjuder en god hållbarhet över tid. Närmare information om mikrofilm
som arkivmedium finns i Riksarkivets författningssamling RA-FS 2006:2. Kartor
och ritningar som föreligger i form av mikrofilm och där man inte har för
avsikt att skanna filmen, måste förvaras i särskilt klimatiserat utrymme.
Man kan också skanna (digitalisera) kartor/ritningar. Under förutsättning att
man använder ett standardiserat filformat som PDF/E eller CALS och förvarar
filerna i ett professionellt skött elektroniskt arkiv, kan digitaliserade objekt
bevaras och finnas tillgängliga för framtiden.
Från mitten av 1960-talet var det vanligt att man mikrofilmade
bygglovsritningar. Numera är denna teknik under avveckling. I stället skannas
ritningar och handlingar och finns tillgängliga som elektroniska handlingar.
Även tidigare mikrofilmade ritningsbestånd skannas (d.v.s man skannar
filmen) för att mikrofilmbilderna ska bli tillgängliga på samma sätt som övriga
elektroniska ritningar och handlingar. Det förekommer att handlingar aldrig
skrivs ut på papper. De skapas digitalt och bevaras också i digital form.
Under förutsättning att man följer Riksarkivets allmänna råd om elektroniska
handlingar (RA-FS 2009:1) kan elektroniska kartor och ritningar bevaras för
framtiden.
Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att kopiera kartor och
ritningar, som är framställda på dåligt underlag, till arkivbeständigt eller
åldringsbeständigt papper. Om rätt utrustning används blir själva texten eller
bilden arkivbeständig. Gäller det en större mängd handlingar kan det i stället
vara praktiskt att låta skanna objekten och på så sätt arkivera dem i
elektronisk form.

2.5 Register och förteckningar
De arkivbildare som skapar mer betydande mängder kartor- och ritningar
upprättar register och förteckningar av olika slag. Även om den ursprungliga
ordningen med tiden blivit försämrad, rent av helt oöverskådlig, är det viktigt
att äldre register/förteckningar bevaras. Kartsamlingar hos tekniska
förvaltningar kan ha omförtecknats, inaktuella kartor kan ha sorterats ut och
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mer aktuella kan ha noterats i ett nytt register. Man måste i sådana fall ta
hänsyn till att i andra handlingar, t. ex. beslutsprotokoll, projekthandlingar,
utredningar, som upprättats tidigare, är kartorna/ritningarna noterade med
ursprunglig registerbeteckning. Bl. a. av denna anledning ska man vara ytterst
försiktig med att gallra äldre register/förteckningar, de kan behövas för att
spåra objekt som förefallar gallrade men i själva verket finns kvar under en ny
identitet. På själva objekten är det vanligt att man finner flera
registerbeteckningar som hänvisar till olika epokers register och den tidens
registerprinciper.
I arkivserier som tillhör beslut, ofta kallade inneliggande handlingar eller
akter, kan det finnas nedvikta kartor och ritningar. Om man systematiskt går
igenom sådana serier och sorterar ut kartor och ritningar för att planförvara
dem, måste proveniensen alltid kunna spåras. I register eller förteckningar
över kart- och ritningssamlingar måste det starkt rekommenderas att det
alltid framgår var kartan/ritningen från början arkivlagts. Självklart måste det
gå att i t. ex. akter kunna se att där har funnits en karta/ritning som överförts
till en kart- och ritningssamling. Enklast sker detta genom att man på
objektets ursprungliga plats placerar ett papper med uppgift om att här
funnits en karta/ritning som numera ingår i en viss kart- och ritningssamling.

2.6 Vid försäljning
Om kommunen eller landstinget/regionen säljer en fastighet bör man bevara
ett urval kartor och ritningar rörande fastigheten. Handlingarna är, som ovan
nämnts, allmänna och får inte avhändas om inte fullmäktige, enligt arkivlagen,
har fattat särskilt beslut om detta. En privat fastighetsägare har ingen
skyldighet att vare sig långtidsbevara eller tillhandahålla kart- och
ritningsmaterialet. Enligt reglerna i jordabalken, 4 kap 20 §, ska säljaren till
köparen av en fastighet överlämna kartor och andra handlingar som är av
betydelse för köparen som ägare av fastigheten. Regeln är dispositiv vilket
betyder att man kan komma överens med köparen om att överlämna kopior.
Man bör tänka på att vid försäljning av en byggnadshistoriskt värdefull
fastighet kan det finnas mycket värdefulla originalritningar. En enskild köpare
eller ett fastighetsbolag har i allmänhet inget intresse av originalritningar utan
är fullt nöjd med kopior. Är ritningarna digitaliserade kan digitala kopior
överlämnas till köparens ritningsdatabas. Är köparen inte är nöjd med kopior
utan insisterar på att få originalhandlingar bör man först ta kopior av dessa
och behålla kopiorna i det egna arkivet.

3 Kartor och ritningar som bör
bevaras
3.1 Äldre handlingar
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Man bör vara mycket återhållsam med att gallra kartor och ritningar som är
upprättade före 1952, det år då de första kommunsammanslagningarna
företogs. Även om det statliga lantmäteriets kartbestånd har mycket god
täckning finns det åtskilliga lokalt upprättade kartor hos kommuner och
landsting/regioner. Några exempel: Stadsplaner, förslag till järnvägslinjer,
sjösänkningsföretag, årensningar och slussbyggen. Sådana kartor är unika och
finns alltså inte hos lantmäteriet. Hantering av äldre samlingar av kartor och
ritningar kräver stor försiktighet och eventuell gallring bör noga utredas. Det
kan vara nödvändigt att rådfråga byggnadsantikvariskt och topografiskt
sakkunniga om man känner osäkerhet i fråga om objektens värde. l de fall det
är uppenbart att en karta/ritning har ett obetydligt informationsvärde
behöver den inte bevaras även om den tillhör kategorin äldre handlingar.

3.2 Planer, primär- och grundkartor samt övriga kartor
Planer enligt tidigare planinstitut: Regionplan, generalplan, stadsplan,
byggnadsplan, avstyckningsplan, stomplan och hamnplan.
Enligt nu gällande plan- och bygglag: Regionplan, detaljplan, översiktsplan, översiktskarta, primärkarta, stomnätskarta, områdesbestämmelser samt
fastighetsplan (fastighetsplan har från maj 2011 ersatts av bestämmelser i
detaljplan).
Kartor som ingår i beslutsunderlag för planbeslut (Beträffande planer som à
jourförs, se kommentar nedan).
Tomtkartor och kartor över avstyckningar. Härmed avses kopior av
fastighetsrättsliga kartor såsom lantmäteri-, tomt- och avstyckningskartor
vilka kommunen/landstinget erhållit.
(Observera att ett antal kommuner, 39 st 2015, är kommunala
lantmäterimyndigheter och framställer själva fastighetsrättsliga kartor.
Sådana kartor finns i dessa fall enbart hos kommunen).
Områdeskartor, d. v. s. kartor utvisande församlingar, stadsdelar eller trakter.
Områdeskartor utvisande gränser för administrativa beslut, t. ex. var vissa
lokala ordningsregler gäller eller var vissa hälsoskyddsföreskrifter gäller.
Kartor utvisande gatunamn, adresspunkter, adressnummer samt platsnamn.
Kartor utvisande naturvårdsförordnanden, t. ex. naturreservat,
landskapsskydd samt skogs-, djur- och strandskydd.
Kartor över parker och planteringar.
Kartor utvisande fornlämningar och byggnadsminnen.
Kartor som redovisar resultat från grundundersökningar.
Kartor utvisande underjordiska anläggningar.
Kartor som redovisar mätningspunkter och höjdvärden för avvägning
av trakter (motsvarande).
Kommentar: Planer och kartor över anläggningar som t. ex. trafikplatser och
ledningsnät förändras genom att man raderar gammal information och
ritar in förändringar. Digitalt lagrade kartor (CAD-system) förändras på
liknande sätt. På längre sikt medför sådan à jourföring att helheten blir oklar
och att förändringarna inte framträder tydligt. Man bör därför införa en rutin
för bevarande i intervall, d. v. s. vart 10:e år sparar man ett arkivbeständigt
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exemplar av kartor som normalt à jourförs. Beroende på omständigheterna
kan det vara nödvändigt att ta fram ett arkivbeständigt exemplar av ovan
nämnda karttyper oftare.
(Se även Gallringsråd nr 11, De kommunala plan- och bygglovsprocesserna,
avsnitt 5)

3.3 Ritningar
3.3.1 Ritningar hos byggnadsnämnd
Samtliga hos byggnadsnämnd förvarade bygglovsritningar (förut kallade
byggnadslovsritningar). Observera att detta även gäller rivna fastigheter.
Äldre, byggnadshistoriskt värdefulla, bygglovsritningar bör kopieras till
arkivbeständigt eller åldringsbeständigt papper eller skannas för bevarande i
e-arkiv. Observera att det krävs gallringsbeslut för att få gallra originalen till
skannade eller kopierade ritningar även om skanningen skett i
bevarandesyfte.
Bygglovsritningar på papper som inlämnats i samband med
ansökningsförfarande och sedan skannats, kan gallras.

3.3.2 Ritningar hos byggnadsavdelning,
fastighetskontor, bostadsbolag eller motsvarande
Relationsritningar (huvudritningar), grundundersökningsritningar,
konstruktionsritningar samt ritningar rörande inkommande serviser för
vatten, avlopp och el. Dessutom bör man bevara samtliga ritningar för
byggnader som genom särskilt beslut, byggnadsminne eller Q- märkning, inte
får förändras eller rivas. l sammanhang då det är alldeles uppenbart att
stadsbilden (motsvarande) har utsatts for påtaglig omgestaltning, bör
ritningar för berörda byggnader bevaras. Man bör särskilt sträva efter att
bevara samtliga ritningar till byggnader som har en tidstypisk och
lokalhistorisk karaktär. Ritningar över experimenthus bör bevaras likaså
ritningar av ett erkänt konstnärligt utförande.
Standarddetaljer och standardkonstruktioner är beskrivna i den omfattande
litteratur som finns i ämnet. Man behöver således inte bevara ritningar över
inaktuella el- och VVS-anläggningar eller andra anläggningar som normalt
finns i byggnader av den aktuella typen.

3.3.3 Tävlingsritningar
I samband med arkitekttävlingar skapas ofta ritningar och skisser av stort
arkitektoniskt och konstnärligt värde. Även privata fastighetsägare eller andra
organisationer kan anordna arkitekttävlingar och för kännedom eller i
samband med bygglovsansökan överlämna material till kommunen.
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Tävlingsritningar och därmed sammanhängande skisser och presentationer
bör bevaras. Även material från stadsplanetävlingar eller officiell
förslagsverksamhet bör bevaras. Detta gäller även förslag som aldrig blev
utförda.

3.3.4 Nyproducerade ritningar
Eftersom moderna ritningar är producerade med hjälp av ritprogram saknas
den individuella konstnärliga gestaltning som ofta återfinns hos äldre
ritningar. När kommunen eller landstinget erhåller skisser och
presentationsritningar finns det därför anledning att ägna denna typ av
handlingar särskild uppmärksamhet. De kan många gånger ha ett betydande
konstnärligt och estetiskt värde.

3.3.5 Trafik- och anläggningsritningar
Ritningar utvisande trafikleder, broar, tunnlar, bergrum, hamnanläggningar
(kajer, pirar, dammar och slussar) samt anläggningar för schaktning och
utfyllnad som innebär ändringar i strandkonturen.
Ritningar över smärre förändringar av gatusträckningar, konstruktion av
farthinder (vägbulor) etc behöver inte bevaras.

3.3.6 Ritningar för teknisk försörjning
Översiktsritningar rörande vatten och avlopp, el, gas, fjärrvärme samt
spårbunden trafik.

3.3.7 Konstruktionsritningar (maskiner, fordon,
apparater)
Sammanställningsritningar/huvudritningar till maskiner, fordon och apparater
som ej är massproducerade industriprodukter. Det kan röra sig om speciellt
framtagna fordon, maskiner etc som finns i endast ett eller ett fåtal exemplar i
landet. Det kan också röra sig om specialkonstruktioner som kompletterar
eller ansluts till standardprodukter.

3.4.1 Övrigt
Tryckta kartor, som turistkartor och översiktskartor, är oftast de enda
sammanfattande kartor som visar kommunens utseende. Ett arkivexemplar av
sådana kartor bör bevaras.

3.4.2 Gallringsbara kartor och ritningar

14

Det är inte möjligt att upprätta generella listor över gallringsbara kartor och
ritningar. Beroende på objekt (hus, terräng etc) har alla kartor och ritningar en
individuell karaktär. Ett möjligt undantag kan vara typhus eller motsvarande
men hos kommuner och landsting/regioner är detta inte särskilt vanligt
förekommande. När ett kart- eller ritningsmaterial skall ordnas och förtecknas
skall man sträva efter att ge en god helhetsbild av objekten samtidigt som de
ymnigt förekommande detaljritningarna, ändringsförslagen m. m. gallras. Den
person som utför ordnings- och förteckningsarbetet måste vara väl förtrogen
med projekterings- och byggprocessen. Vederbörande måste också ha en
översiktlig kunskap om arkitektur och olika riktningar inom området. T. ex.
kan det vara motiverat att bevara detaljritningar utförda av ett välkänt
arkitektkontor. Detta förutsätter att arkivordnaren har kunskap om vad som
generellt anses vara hög kompetens eller framstående resultat inom
arkitektur eller ingenjörsvetenskap. Standardbetonade ritningar kan gallras
men det är omöjligt att i föreliggande råd gå närmare in på gallringsprinciper.

3.5 Förkortningar
CAD betyder computer aided design. Termen avser digitalt baserad design.
Med hjälp av ett datorprogam, ett CAD-program, skapas ritningar som
används inom konstruktion och arkitektur.
CALS är ett rasterfilformat använt för digitala kartor och ritningar. Se RA-FS
2009:2 3 kap 8 §.
DWG, är ett filformat för CAD-modeller som är standardfilformatet för
AutoCAD, Intellicad och PowerCAD. Det stöds av i stort sett alla CAD-program.
DWG skall inte användas för långtidsförvaring.
IFC-formatet, Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt och öppet
filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program
och andra mjukvaror.
PDF/E-standarden definierar ett dokumentformat som kan användas i byggoch tillverkningsprocesser och det stöder även interaktiva medier inklusive
animering och 3D, varför det lämpar sig för geospatiala data.
Se RA-FS 2009:2 3 kap 7 – 8 §§.
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Remiss rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och
gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner
Synpunkter anges för varje avsnitt.

Övergripande synpunkter
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Skriv här…

Avsnitt 2. Närmare om bevarande och gallring av kartor och ritningar

Skriv här…

Avsnitt 2.1 Något om konsulters ansvar
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Avsnitt 2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella kulturarv

Skriv här…

Avsnitt 2.3 Bevarande, praktiska råd
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Avsnitt 2.4. Basmaterial och långtidsbevarande
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Avsnitt 2.5 Register och förteckningar
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Avsnitt 3.1 Äldre handlingar
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Avsnitt 3.3 Ritningar
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Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna de tre förslagsområden i den politiska handlingsplanen som Kommunstyrelsen ansvarar för.
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Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem.
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Kommunstyrelsen

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet fick senare
namnet ”Ett gott liv var dag”. Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan
i juni 2015 med förslag till åtgärder.
Kommunstyrelsen formulerade målsättningen med projektet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som
möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor. Målet är att varje individ ska kunna leva ett
tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande över
insatser och möter kompetent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Inledningsvis startade ett omfattande arbete med att samla in synpunkter från flera
referensgrupper på vad som kan höja livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Synpunkter har kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240
personer deltog i sju medborgardialoger som handlade om äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Synpunkterna som kommit in har respektive arbetsgrupp tagit
hand om.
Arbetsgrupperna bestod av medarbetare och chefer på olika nivåer. Arbetsgrupperna
tog fram totalt 82 förbättringsförslag. De sammanställdes och resulterade i 47 förslag
som framgår av de två planer (politisk handlingsplan respektive verkställighetsplan)
som projektet överlämnar.
Den politiska handlingsplanen som omfattar tio förslag skickades på remiss till berörda nämnder, politiska partier, fackliga organisationer samt medborgarråd. Samtliga
som lämnade ett yttrande tillstyrkte handlingsplanen. Alla remissvar finns tillgängliga
på Borås Stads webbplats ”Ett gott liv var dag”. Flera remissinstanser lämnade också
kompletterande synpunkter. Inom nedanstående förslagsområden har synpunkter
beaktats:





Skapa tillgängliga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning
Utveckla träffpunkt Simonsland till ett kontaktcenter/servicecenter
Definition om vad en hälsosam organisation är inom vård och omsorg
Utveckla hemtjänstens arbetssätt vad gäller beställd och utförd tid

Dessutom har en redaktionell ändring gjorts när det gäller förslaget ”Ge sysselsättning
åt personer med psykiska funktionsnedsättningar”.
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Revidering av den politiska handlingsplanen lämnas för beslut till Kommunstyrelsen,
Sociala omsorgsnämnden samt Stadsdelsnämnden öster. Kommunstyrelsen ansvarar
för genomförandet av tre förslagsområden:


Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition om vad en "hälsosam organisation" är inom vård och omsorg.
 Ta fram en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg.
 Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelningsoch uppföljningssystem.
En slutrapport med tillhörande bilagor har tagits fram för hela projektet. Delprojektrapporterna finns som bilagor, dessa kan med fördel användas som fördjupande kunskapsmaterial i det fortsatta arbetet. Materialet finns med som information.
Under projektets gång har det kommit fram en rad olika förslag till åtgärder som ligger inom förvaltningarnas ansvarsområde. Dessa förslag finns i den verkställighetsplan som bifogas slutrapporten. Kommunchef/förvaltningschefer i berörda nämnder
har ansvaret för genomförandet av denna plan.
Det har varit ett stort engagemang och en hög ambitionsnivå i projektet. Det finns en
förväntan hos arbetsgrupper, medarbetare och chefer på att förslag i handlingsplan
och verkställighetsplan ska innebära förändringar, förbättringar och utveckling. Den
verkliga utmaningen kommer när den politiska handlingsplanen och verkställighetsplanen ska genomföras.
Det har kommit många bra synpunkter i remissvaren som inte berör förslagen i den
politiska handlingsplanen. Det har dock varit omöjligt att beakta dessa eftersom det
inte är möjligt att utöka den politiska handlingsplanen. Däremot skulle vissa förslag
kunna aktualiseras längre fram i tiden. Flera remissinsatser har även själva påtalat att det
är en kort tidsperiod för genomförandet av de tio föreslagna områdena.
Vård- och omsorgsprojektet kommer att följas upp i två steg. Under januari 2016 görs
den första avstämningen. Under juni 2016 kommer ett seminarium att anordnas. Då
ges en redovisning av det genomförda arbetet kopplat till de två planerna. Stadskansliet ansvarar för uppföljningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna de tre förslagsområden i den politiska handlingsplanen som Kommunstyrelsen ansvarar
för.


Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition om vad en "hälsosam organisation" är inom vård och omsorg.
 Ta fram en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg.
 Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem.
Kommunstyrelsen får en redovisning av det genomförda arbetet av den politiska handlingsplanen i
juni 2016.
Slutrapporten med tillhörande bilagor läggs till handlingarna.
Lena Palmén
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef
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En hälsosam organisation har friska arbetsplatser och en miljö
som har positiva effekter på medarbetare, chefer och
verksamhet.

Förståelse för verksamhetens uppdrag
I äldreomsorg- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad bidrar alla medarbetare till
ökad förståelse och kännedom om uppdrag och mål. Medarbetare och chefer har ett
gemensamt ansvar för att arbetsuppgifter blir hanterbara utifrån verksamhetens behov.
Chefer har ett särskilt ansvar för helhetssyn och för att uppdragen är tydliga.
Gemensam förståelse hjälper oss att forma värdegrunden, de normer och förhållningssätt
som verksamheten präglas av. Alla handlar utifrån sin nuvarande förståelse för uppdrag och
mål och det är när olika uppfattningar och ”sanningar” möts som vi tillsammans utvecklar en
gemensam förståelse, t.ex. för hur vi bemöter brukare, närstående eller vad vi har för rutiner
och varför vi har just de rutinerna.

Delaktig he t
Vi arbetar tillsammans, vi tar vara på varandras olikheter samtidigt som både medarbetare
och ledare tar och ger ansvar. Trygghet och tillit till varandra ger utrymme att våga och vilja
säga vad man tycker och att bli ”lyssnad på”. Detta är förutsättningar för att t.ex.
arbetsplatsträffen är ett öppet, lärande och utvecklande forum och uppfyller de krav som
samverkan ställer.
Medarbetare och chefer har förtroende för varandra och varandras kompetens.
Medarbetarna har möjlighet att påverka hur arbetsuppgifter planeras och genomförs. Alla
medarbetare har rätt till återkoppling och bekräftelse på sitt arbete.

Kunskaper och erfarenheter
I äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten finns det utrymme att lära av varandra.
Kreativitet, nytänkande och innovationer hos medarbetare och ledare tas tillvara.
Utbyte med andra arbetsplatser uppmuntras både inom vår egen organisation och hos andra
för att se andra arbetssätt, ifrågasätta egna, pröva nytt och hitta nya vägar till förbättringar.
Fortbildning och kompetensutveckling sker fortlöpande som en del i arbetet med att stärka
yrkesroll och professionalism. Det bidrar till att höja yrkets konkurrenskraft. Medarbetare
har individuella kompetensutvecklingsplaner. Tid för reflektion, handledning och planering
ger möjlighet att ta till sig ny kunskap och erfarenhet.

Ingegerd Eriksson
Projektledare

SLUTRAPPORT
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1. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 att en genomgång av vård- och omsorgsverksamheten
skulle genomföras fram till juni 2015. Projektet fick fem delprojekt:
•
•
•
•
•

Kvalitet för brukaren i äldreomsorg
Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamhet
Chefens uppdrag
Hälsosam organisation
Styrning och ledning

Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet var att ge medborgarna så bra service
som möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det
ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Projektets uppdrag var att presentera ett förslag till handlingsplan i juni 2015 som innehåller
förslag till åtgärder och aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektet fick namnet Ett gott liv var dag. Det fanns redan från början ett tydligt brukarfokus.
Inledningsvis startade därför ett omfattande arbete med att samla in synpunkter på vad som kan
höja livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Synpunkter har kommit in
från över 1000 personer, varav cirka 240 personer deltog i de sju medborgardialoger som handlade om äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Dessa synpunkter har arbetsgrupperna
tagit hänsyn till när de har tagit fram sina förslag.
En eller flera arbetsgrupper har varit kopplade till varje delprojekt. Arbetsgrupperna har träffats
kontinuerligt under projekttiden. Arbetsgrupperna har bestått av medarbetare och chefer på
olika nivåer. Arbetsgrupperna tog fram totalt 82 förbättringsförslag. Flera av förbättringsförslagen går in i varandra eller belyser förbättringsförslag inom samma eller liknande områden. Efter
bearbetning fanns 47 förslag som resulterade i två planer: en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan.
Den politiska handlingsplanen omfattar tio förslag som överlämnades för politisk beredning till
ansvariga kommunalråd den 9 juni 2015. Handlingsplanen gäller för perioden augusti 2015
t.o.m. juni 2016 och bygger på arbetsgruppernas förslag samt förbättringsförslag från referensgrupperna. Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden och Stadsdelsnämnden Öster fattar
beslut om sina egna och gemensamma ansvarsområden. Även Stadsdelsnämnden Väster och
Stadsdelsnämnden Norr har ansvar för att genomföra fattade beslut.
Verkställighetsplanen omfattar 37 förslag som ligger inom förvaltningarnas ansvarsområden.
Denna handlingsplan gäller för perioden augusti 2015-juni 2016 och överlämnades till kommunchefen och förvaltningscheferna vid projektets ledningsgrupp den 22 maj 2015.
Arbetsgruppernas arbete har genomsyrats av ett stort engagemang och det finns en stor förväntan från arbetsgrupperna att deras arbete ska leda till förändringar och förbättringar inom vård
och omsorg.
Det finns en fördjupad rapport från varje delprojekt.
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2. Inledning
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen är att verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår
att handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 att en genomgång av vård- och omsorgsverksamheten
ska genomföras. Projektet ”Ett gott liv var dag” skulle pågå till juni 2015.
En handlingsplan skulle presenteras i juni 2015 med förslag till åtgärder och aktiviteter som
bidrar till att nå målet.
Den 25 augusti 2014 genomfördes en uppstartsdag för att ge en gemensam bild av projektet
och klargöra uppdraget. Inbjudna var deltagare i arbetsgrupper, politiker i berörda nämnder,
fackliga organisationer, samt förvaltnings- och områdeschefer. Grupparbeten under dagen resulterade i ett antal prioriterade områden inom varje delprojekt. Här diskuterades ett arbetsnamn för projektet och tankarna om ”Ett gott liv var dag” föddes.
Mål
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service
som möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det
ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Projektorganisation
Ett gott liv var dag innehåller fem delprojekt:
•
•
•
•

Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chefskapet?
Delprojektledare: Per Pellby, organisationsutredare Stadskansliet
Hälsosam organisation - hur skapar vi goda arbetsplatser och är en god arbetsgivare?
Delprojektledare: Per Pellby, organisationsutredare Stadskansliet
Kvalitet för brukaren i äldreomsorg, hur ska vi bidra till att individen känner sig trygg i
sin vardag?
Delprojektledare: Annica Olausson, områdeschef Stadsdelsförvaltningen Öster
Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamhet, hur ska vi bidra till att individen
känner sig trygg i sin vardag?
Delprojektledare: Lena Hedberg, projektledare Sociala omsorgsförvaltningen
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•

Styrning och ledning - hur säkrar vi att vi med tilldelade resurser gör rätt saker på rätt
sätt och på rätt plats?
Delprojektledare: Ingegerd Eriksson, avdelningschef Stadskansliet

Projektgruppen ”Ett gott liv var dag” innehållande delprojektledarna samt Annika Klemming,
kommunikationsstrateg Stadskansliet, har under året arbetat intensivt med att ta fram underlag
och sammanställa det som kommit fram i de fem delprojekten till ett Borås Stads perspektiv
med tydligt fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning. Ett annat prioriterat område
för gruppen har varit att på olika sätt kommunicera ut aktuell information från projektet.
Ingegerd Eriksson har varit projektledare för hela projektet.

3. Resultatredovisning
Resultat från träffar med referensgrupper
Projektet har haft ett tydligt brukarfokus. Inledningsvis startade därför ett omfattande arbete
med att samla in synpunkter på vad som kan höja livskvaliteten för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Att lyssna på så många som möjligt ökar förutsättningarna för att presentera en handlingsplan med ett innehåll som speglar de absolut viktigaste områdena inom vård
och omsorg.
Det har också blivit tydligt att viktiga frågor för berörda målgrupper är vidare än det ansvar som
ligger inom deltagande nämnders ansvarområde. Att kunna leva ett rikt liv och ta del av Borås
utbud av kultur- och fritidsaktivitetet är ett exempel.
Synpunkter har kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 personer deltog i de sju
medborgardialoger som handlade om äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Det har
varit möten med medborgarråd och föreningar samt fem dialogmöten där medarbetare och
chefer från främst stadsdelarna och Sociala omsorgsförvaltningen deltog. Medarbetare har även
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haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter via intranätet och invånare via kommunens
Synpunktshantering på boras.se. I bilaga redovisas alla synpunkter som kommit in via ovanstående forum.
Cirka 400 personer har besvarat en enkät om framtidens vård och omsorg. Resultatet av enkätundersökningen som gjordes i samband med äldreomsorgens uppsökande verksamhet till alla
80-åringar samt en anhörigdag finns i delprojektrapporten ”Kvalitet för brukaren i äldreomsorgen”.
På kommunens boras.se redovisas enkätunderlaget från de sju medborgardialogerna.
Inom äldreomsorgen har ett antal dialogmöten med brukare och anhöriga genomförts.
Inom funktionshinderverksamheten har 170 personer lämnat synpunkter. Synpunkterna har
fångats upp via en intervjumall som använts i olika boendeformer, daglig verksamhet, personlig
assistans och boendestöd.
Det har varit en framgång att använda flera olika metoder för att få fram ett omfattandet kunskapsmaterial som en av hörnstenarna för det fortsatta arbetet i projektet. Det finns en stor
samstämmighet i förslagen från äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga, medborgare samt medarbetare. Gemensamma områden som anses viktiga för att uppnå en god livskvalitet är bland andra:
• Delaktighet och inflytande är grundläggande faktorer för att kunna påverka sin egen
livssituation
• "En väg in till kommunen”, det ska vara lätt att få information och vägledning
• Tillgängliga bostäder, olika boenden med olika omsorgsnivåer
• Det ska finnas mötesplatser som är till för all som vill delta.
Arbetsgruppernas resultat
En eller flera arbetsgrupper har varit kopplade till varje delprojekt. Arbetsgrupperna har träffats
kontinuerligt under projekttiden. Arbetsgrupperna har bestått av medarbetare och chefer på
olika nivåer, till största delen från stadsdelsförvaltningarna och Sociala omsorgsförvaltningen.
Representanter från Stadskansliet, Fritid- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen har funnits med i vissa av arbetsgrupperna.
Inledningsvis definierades prioriterade områden inom varje delprojekt. Dessa områden har tagits fram utifrån olika underlag t.ex. tidigare interna utredningar, material från andra kommuner,
forskningsrapporter, lagar samt de synpunkter som inkommit till projektet. Att ta del av vad
andra gör berikar, dels för att få bekräftelse på att man är på rätt väg, dels för att våga utmana
oss själva i projektet.
Arbetsgrupperna tog fram totalt 82 förbättringsförslag. Arbetsgrupperna konstaterade under
projekttiden att 63 av förbättringsförslagen borde ligga inom berörda förvaltningars ansvarsområde och inte kräver politiska beslut, och 19 förslag som borde kräva politiska beslut. Därför
redovisar projektet både en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan. Flera av förbättringsförslagen gick in i varandra eller belyste förbättringsförslag inom samma eller liknande områden.
Därför sammanställdes arbetsgruppernas 82 förbättringsförslag och resulterade i de 47 förslag
som utgör de två planerna som projektet överlämnar. Tio av dem finns med i den poltiska
handlingsplanen och 37 finns med i verkställighetsplanen.
Det finns en fördjupad rapport från varje delprojekt. Denna rapport redovisar förslag och resultat från arbetsgruppen. Rapporten innehåller dels en redovisning av arbetsgruppens genomförda
arbete samt förslag till handlingsplan. Delrapporterna är ett förnämligt kunskapsmaterial i det
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fortsatta arbetet. Här finns ett utförligare underlag när det gäller de förslag som framgår i handlingsplanerna.
Arbetsgruppernas arbete har genomsyrats av ett stort engagemang och det finns en stor förväntan från arbetsgrupperna att deras arbete ska leda till förändringar och förbättringar inom vård
och omsorg.
Guldkorn i vardagen
Det görs så mycket bra varje dag men en stor del är osynligt för alla utom för den som är på
plats. Projektet har varit i olika verksamheter och fångat guldkorn i vardagen som spridits via
sociala medier, intranätet och webbplatsen. Det är viktigt att sprida allt gott som genomförs
och för att inspirera andra. Det är också viktigt att sprida en positiv bild av Borås Stad som en
attraktiv arbetsgivare.

4. Utvärdering av arbetet i projektet
Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer har varit det stora engagemanget från den politiska styrgruppen till alla personer som kommit för att delta i dialog kring framtidens vård och omsorg. Det har gett goda
förutsättningar för arbetsgrupperna att tidigt fånga rätt frågor och att presentera handlingsplaner som i framtiden kan göra skillnad för äldre och personer med funktionshinder men också
visa på Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare.
Projektet har haft ett tydligt politiskt uppdrag vilket har gett goda förutsättningar för arbetsgruppernas arbete. Arbetsgrupperna fångade tidigt rätt frågor eftersom det fanns tydliga mål
kopplade till projektet.
Att redan från början ha en avgränsad tid för projektet var bra. Det kom in önskemål om att
projektet skulle ta sig an en mängd olika aktuella frågor, men för att hinna nå ett resultat inom
projekttiden gjordes en prioritering bland frågorna för att göra det tydligt för arbetsgrupperna
vad de skulle fokusera på. I bilagan "Förslag och synpunkter från referensgrupper" framgår de
förslag som inte prioriterades i projektet. Det är förslag som kan aktualiseras längre fram i tiden.
Projektet har haft ett tydligt brukarfokus. Frågor som är viktiga för äldre och personer med
funktionsnedsättning har beaktats i projektet oavsett var de hört hemma i organisationen. I det
fortsatta arbetet kommer därför ytterligare förvaltningar och bolag samt andra samarbetspartners att bli involverade i genomförandet i flera av de förslag som framgår i handlingsplanerna.
Att möta den politiska styrgruppen i princip varje månad har varit värdefullt för att informera
om arbetet och få återkoppling. Styrgruppen har haft en rådgivande funktion med förtroendevalda från Kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Social omsorgsnämnden. Det har varit
en styrka att förtroendevalda från alla deltagande nämnder funnits med.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under projektet. Kommunchef, förvaltnings- och
områdeschefer från stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala omsorgsförvaltningen
samt Borås Stads ekonomichef och personalchef har ingått i ledningsgruppen – drygt 20 personer. En bred medverkan i ledningsgruppen har varit en framgångsfaktor. Eftersom det är förvaltningarna som kommer att ansvara för att genomföra förslagen i de båda planerna, har det
varit oerhört viktigt att berörda tjänstemän funnits med i ledningsgruppen. Likställig service
oavsett var i kommunen man bor, var det övergripande målet för Ett gott liv var dag.
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Fackliga organisationer har i samband med Centrala samverkansgruppens (CSG) möten kontinuerligt fått en lägesbeskrivning av projektet. Det har varit bra dialoger vid dessa tillfällen.
Projektledningen bestämde att projektet skulle präglas av transparens gentemot såväl medarbetare som invånare. När synpunkter och idéer efterfrågas utifrån är det viktigt att var öppen med
vilka frågor som diskuteras. Därför har det funnits möjlighet att följa arbetet under hela perioden via intranätet och Borås Stads webbplats. Här kan man bland annat ta del av resultatet av
alla dialoger som genomförts, alla synpunkter som kommit in och minnesanteckningar från
ledningsgruppen. Det har varit en styrka att ha med en kommunikationsstrateg i projektgruppen.
Förbättringsområden
Med facit i hand finns det några delar i arbetsprocessen som kunde hanterats på ett annat sätt.
Att ha en bredare förankring av deltagare i vissa arbetsgrupper skulle sannolikt utmana till
nytänkande i ännu större utsträckning. I det fortsatta arbetet kommer därför ytterligare förvaltningar och bolag samt andra viktiga samverkanspartners att bli involverade i flera av de förslag
som framgår i handlingsplanerna.
Projektet har haft fokus på vård- och omsorgsverksamheten. Vid några tillfällen har emellertid
frågor aktualiserats som haft ett vidare perspektiv – ett hela staden-perspektiv – och projektet
hade här behövt en bättre beredskap och planering för att ta om hand dessa.

5. Överlämnande
Avslutningsseminarium
Den 9 juni 2015 hölls ett avslutningsseminarium med drygt 100 medverkande. Alla som medverkat i arbetsgrupperna, politiker i berörda nämnder, brukarråd, fackliga organisationer, samt
förvaltnings- och områdeschefer var inbjudna. Här redovisades några av de 47 förbättringsförslag som finns med i de båda planerna.
Vi seminariet överlämnade kommunchefen som projektägare för ”Ett gott liv var dag” den politiska handlingsplanen till ansvariga kommunalråd som en del i att projektet nu avslutas och går
in i ny fas.
Eftermiddagen avslutades med att det fanns möjlighet att tala med arbetsgrupperna i projektet
för att få fördjupad information om de olika delprojekten.
Politisk handlingsplan
En handlingsplan som omfattar tio förslag överlämnas för politisk beredning. Handlingsplanen
gäller för perioden augusti 2015 t.o.m. juni 2016 och bygger på arbetsgruppernas förslag samt
förbättringsförslag från referensgrupperna. Handlingsplanen skickades ut på remiss till berörda
nämnder och bolag, fackliga organisationer, medborgarråd och politiska partier.
Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden och Stadsdelsnämnden Öster fattar beslut om sina
egna och gemensamma ansvarsområden. Även Stadsdelsnämnden Väster och Stadsdelsnämnden Norr har ansvar för att genomföra fattade beslut.
Verkställighetsplan
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I projektet har ett stort antal förbättringsområden indentifierats, varav 37 inte kräver politiska
beslut utan kan hanteras av de ansvariga förvaltningarna. Detta har resulterat i en verkställighetsplan. Den gäller för perioden augusti 2015 – juni 2016 och överlämnades till kommunchefen och förvaltningscheferna vid projektets ledningsgruppsmöte den 22 maj 2015.
Uppföljningsseminarium
Uppföljning av arbetet med att genomföra förslagen i handlingsplanerna kommer att göras i
januari och juni 2016. Stadskansliet ansvarar för dessa uppföljningar.
Projektet är nu slutfört.
Det är nu det verkliga arbetet tar vid när innehållet i handlingsplanerna ska genomföras. Det
finns en förväntan hos alla som har bidragit i projektet att förslagen i handlingsplanerna ska
bidra till att nå målet för projektet vilket också innebär förändringar och förbättringar för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
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Ett gott liv var dag
Vård- och omsorgsprojektet

Förslag och synpunkter
I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten i Borås grundligt skulle genomlysas i ett projekt
under ett år. Projektet fick namnet Ett gott liv var dag och fem delprojekt
skapades: Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg, Kvalitet för brukaren inom
funktionhinderverksamhet, Hälsosam organisation, Chefens uppdrag och
Styrning och ledning.
Därefter inleddes ett omfattande arbete med att samla in synpunkter på vad som
kan höja livskvaliteten för äldre och personer med funktionshinder. Att lyssna
på så många personer som möjligt, ökar förutsättningarna för att presentera en
handlingsplan med ett innehåll som gör att utvecklingen verkligen går åt det håll
som boråsarna önskar.
Synpunkter har kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 deltog i de
sju medborgardialoger som anordnades. Det har varit många möten med
funktionshinderföreningar och pensionärsråd och dessutom flera träffar där
personal och chefer (totalt cirka 200 personer) från främst stadsdelarna och
sociala omsorgsförvaltningen har deltagit. Medarbetare har även haft möjlighet
att lämna sina förslag och synpunkter via intranätet och medborgare via Borås
Stads synpunktshantering. Dessutom har cirka 370 äldre personer besvarat
enkäter om framtidens äldreomsorg.

Inom delprojektet Kvalitet inom Funktionshinderverksamhet har 170 personer
som har stöd genom Funktionshinderverksamheten och Socialpsykiatrin lämnat
synpunkter. Synpunkterna har fångats upp via en intervjumall som använts i
olika boendeformer, daglig verksamhet, personlig assistans och boendestöd.
I det här dokumentet redovisas alla de synpunkter som har kommit in via
ovanstående forum. Det som har kommit in från många personer och i flera
olika sammanhang redovisas bara en gång. Det är olika nivå på de olika
synpunkterna och förslagen: en del är konkret och specifikt, medan annat är mer
svepande och generellt. Anledningen till att det ser ut så, är att det är i den
formen synpunkterna har kommit in. Det här ska med andra ord ses som ett
arbetsmaterial i form av en komplett och relativt obearbetad redovisning av alla
synpunkterl som har kommit in. De tre kolumnerna under rubriken Åtgärder
har fyllts i av respektive delprojektledare i samarbete med sin arbetsgrupp.
Det finns inga garantier för att det som står i kolumnerna under rubriken
Åtgärder verkligen kommer att genomföras på det sätt som det framställs här
eftersom den framtida processen beslutas av flera olika parter – både på
tjänstemannanivå och politisk nivå. Det här dokumentet innehåller inte heller de
förslag som tas fram av de olika arbetsgrupperna själva.

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Bemötande

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

X
Projektledare finns under
2015 för att implementera
värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna

Se till så att Värdighetsgarantierna hänger ihop med
vård- och omsorgsprojektet
Personalen måste ha ett gott bemötande, respektera
och ha förståelse för brukarens situation
Påminna brukarna om att de har rätt till delaktighet
och ett bra bemötande
Personalen ska bära en tydlig namnbricka
Bemötandet är viktigt, personalen måste tycka om att
arbeta med människor
Personalen ska prata till den man hjälper
Personalen ska respektera brukaren och vända sig till
den äldre och inte direkt till anhöriga
Personalen ska visa empati
Personalen ska skapa trivsel och hemkänsla på
boenden

X
Värdighetsgarantierna
och en ledningsfråga

X
Anhörigstöd finns i SDF,
samt två
kommungemensamma
anhörigkonsulenter
X
Genomförandeplan

Ge introduktion till anhöriga

Ta den äldres vilja på allvar

	
  

Genomfört under projekttiden
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Chefens uppdrag
Handlingsplan

X
Görs i projektet ”Ett gott
liv”
X
Samarbete mellan kommun
och primärvård
X
Biståndshandläggning
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare

Lyfta fram goda exempel
Trygghet och
säkerhet

Fånga upp de brukare som bor kvar hemma enligt
kvarboendeprincipen
Se över vem tillsynsbesök är till för – de anhöriga eller
för brukaren
Göra en flytt så bra som möjligt för brukaren och
respektera att brukaren tycker det är jobbigt

	
  

Aktualiseras ev längre
fram

X
Genomförandeplanen
X
Genomförandeplan
och planering

Fokusera på det friska och inte bara på sjukdomar
Personalen ska komma på bestämd tid
Personalen ska låta brukaren bestämma vem som
släpps in
Enhetschefen ska vara drivande
Enhetschefen ska ta initiativ och föregå med gott
exempel
Enhetschefen ska arbeta för kontinuitet i
personalgruppen
Ta fram en lista på vanligt förekommande
förkortningar, nationella och lokala inom
äldreomsorgen, fackspråk. Samt en förklaring på vad
alla boendeformer betyder och vem de är till för

Genomfört under projekttiden
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Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Genomfört under projekttiden

Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet
X
Biståndshandläggning
X

Få hjälp med växelvård tidigare (innan de blir för
sjuka)
Möjlighet att ersätta personal vid sjukfrånvaro
Se till att personalen har rätt kompetens

Styrning och ledning

Kompetens att ta hand om svåra tillstånd som
demens, asperger, ADHD etc
Personalen ska höra av sig när de är sena

Styrning och ledning
X

Gratis synkontroll 1 gång/år

X

Kunskap om tandvård

X
Senior Alert
X Checklista finns

Säker innemiljö så man kan bo kvar hemma
Utöka modellen ”Trygg hemgång”

X
Pågår
X
Pågår
X
Pågår

Säkerställa att man får snabb hjälp vid larm
Se över att trygghetslarmet fungerar överallt, även i
källargångar och i garaget på Duvan
	
  

Aktualiseras ev längre
fram
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Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Lås som fungerar i bostäderna

X
Nyckelfria lås
X
Finns armband alt. halsband

Tillgängliga larmknappar
Hjälp via tv-skärm

Delaktighet och
inflytande

	
  

Genomfört under projekttiden

Handlingsplan

Inte införa för mycket förändringar på kort tid

X

Återkoppling när man kommer från sjukhus
Bättre samordning/kommunikation mellan sjukhus
och hemtjänst
Förbättra samverkan runt brukaren med framför allt
primärvården
Kunna få kontakt med sköterska varje dag ifall
behovet finns, även läkare, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter

X
Närvårdssamverkan

Se vobo som brukarens hem och inte som en
institution 	
  
Ställa frågor till våra brukare och ta tillvara på svaren i
brukarenkäterna
Ge brukaren bättre valmöjlighet om brukaren vill bo
kvar hemma eller bo på ett boende

X
X
X
Uppdrag budget 2015
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

X
Boendeplaneringssektionen
försöker tillgodose den
enskildes önskemål
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare
Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet

Ge brukaren möjlighet att själva få välja vilket boende
de vill bo på

Placera på ”rätt” boende

Ta vara på förslag från brukaren som att t ex påverka
sin mat, sitt veckoschema, vad som ska hända under
veckan, önskemål

Handlingsplan

Boende för yngre äldre behövs

Boende för äldre

Fråga de äldre hur man önskar bo

Boende för äldre

Begränsa valalternativen så det blir lättare för
brukaren att bestämma sig

X
LOV är ett politiskt beslut
X
Pågående
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan

Dokumentera levnadsbeskrivning
Låta brukarna bestämma när man vill gå upp på
morgonen och lägga sig på kvällen
Låta brukarna få mer att säga till om när det gäller
hemtjänstens tider och hur man vill ha det

	
  

Genomfört under projekttiden
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Skall finnas. Lagstiftat
X
Lagstiftat
X
Finns på de flesta enheter
X
Biståndshandläggning

Duscha när man vill
Ge brukaren möjlighet att välja tid för insats inom
hemtjänsten
Individuella genomförandeplaner
Brukaren ska delta i att ta fram sin egen
genomförandeplan
Ha brukarråd
Själva bestämma vilken hjälp man vill ha
Att biståndshandläggarna tar större hänsyn till
individuella önskemål t ex möjlighet till
korttidsvistelse efter inläggning på sjukhus efter
fraktur

X
Biståndshandläggning

Fråga brukaren om flytt till vobo i tid, innan brukaren
är för dålig

X
Biståndshandläggning
Uppdrag budget 2015

Att biståndshandläggaren är tydligare i sin bedömning
och att de tydligt och vid upprepade tillfällen
informerar om rättigheter, avslag etc
Tydligt ge information om vad brukaren kan få vara
delaktig i och ha inflytande om
	
  

Genomfört under projekttiden

Handlingsplan
Handlingsplan
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X
Pågående gm ÄBIC

Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Få insatser från personal som kan mitt språk
Beakta kulturella skillnader
Meningsfull
vardag

X
Finskt förvaltningsområde, i
övrigt i största möjliga mån
X
Lagstiftning
X
Lagstiftning
X
Genomförandeplan
X
Biståndshandläggning
Ledningsfråga
X
Biståndshandläggning
X

Se till brukarens individuella behov
Prata om en meningsfull tillvaro med brukaren, hitta
det som passar individen
Lägga beviljade promenader så att man promenerar
till olika verksamheter/aktiviteter
Få med personalen på att brukaren ska få styra mer
Lättare att få vobo plats
Ge personalen tid för brukaren
Tid att sitta och prata med brukaren

Samåkning till aktiviteter

X
Rutin finns,
organisations och
ledningsfråga
X

Samordna aktiviteter med hemtjänsten t ex

X

Avsätta tid så att personalen hinner läsa
genomförandeplanerna – teammöten

	
  

Genomfört under projekttiden
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Genomfört under projekttiden

promenader
Ledsagning till aktiviteter

X
Biståndshandläggning
X
Ledsagning
biståndshandläggning

Finna sätt att nå de som har svårigheter att ta sig till
träffpunkter/mötesplatser. Färdtjänst?
Göra en omvärldsanalys kring hjälpmedel och hur
man tänker utifrån den kommande äldregenerationen
med internet, tillgänglighet och så vidare
Arbeta fram inbjudande utemiljöer
Ordna fler aktivitetsplatser utomhus

Handlingsplan

Utveckla aktiviteter utifrån den fysiska hälsan

Handlingsplan
Handlingsplan

Arbeta förebyggande med t ex gymnastik
Ha lättillgängliga aktiviteter
Tydlig profil på Träffpunkterna så man vet vad man
har att vänta
Utveckla/fler daglig verksamhet
Restauranger och träffpunkter
Besöksverksamhet
	
  

Handlingsplan
Handlingsplan

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag
Frivilligverksamhet
Få igång en frivilligorganisation. Uppmuntra pigga
äldre 65-85 år att göra insatser.
Arbeta med ensamheten. Använda pigga pensionärer
till social kontakt. Samarbeta med föreningar. Öka
deltagandet från ideella föreningar
Utbilda personalen i IT-teknik såsom surfplattor
Kunna kontakta anhöriga med t ex Skype
Tillgänglig teknik på boenden
Få in kontinuitet i arbetet, även om viss rotation är
bra
Kontinuitet i insatsen och inte bara kontinuitet i
personal
Aktivitetssamordnare

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
X
Finns på större enheter
X

Fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster

	
  

Genomfört under projekttiden
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag
Satsa på de äldre och anpassa aktiviteter så det finns
något för alla
Utbud av aktiviteter framför allt på vardagar
Terapiverksamhet
Rörelseaktivitet varje dag
Månadsblad med planerade aktiviteter
Anslagstavlor för information om aktiviteter
Personalen påminna om aktiviteter etc
Aktiviteter på helger och på sommaren
Mer utomhusvistelse
Frågesport som träning
Massage
Möjlighet att snickra

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Genomfört under projekttiden

X

X

X
Bastu finns i Träffpunkt
Simonsland

Bastubad minst en gång i veckan
Kunna umgås med vänner

X
X
Pågår på vissa enheter
såsom Margaretagatan 9
X

Laga maten själva på boenden
Beställa färska grönsaker till boenden
Alternativa boendemöjligheter med socialt fokus

	
  

Boende för äldre
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag
Se boenden som sällskap och trygghet och inte bara
till för de sjuka
Större äldreboenden där det finns mer aktiviteter och
där många bor
Starta äldrekollektiv för att hjälpa varandra och ha
roligt
Hitta sätt att hantera den nya generationen som är på
väg in och har andra krav och önskemål
Fortsätta arbeta med Bokvämt-konceptet
Få ha husdjur på boenden

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Aktualiseras ev längre
fram

Boende för äldre
Boende för äldre
Boende för äldre
Boende för äldre
Boende för äldre
Boende för äldre

Kunna bo tillsammans med sin partner även om en är
sjuk
Kunna bo kvar där man växt upp/bott under lång
Samma personalstyrka på helgerna om det ska vara
samma aktiviteter som på vardagarna
Optimal bemanning – arbeta med brukarna när
brukarna vill att vi ska arbeta
Se till att det verkligen finns en extra personal på
boende för yngre dementa som inte dras in vid
personalbortfall
Ett validerat system som kan skatta den nuvarande
brukarpopulationens behov

	
  

Genomfört under projekttiden

X
Parbogarantin
X
Bemanningsprocessen
Bemanningsprocessen
Bemanningsprocessen
X
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Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Ge personalen tid att arbeta enligt ett rehabiliterande
arbetssätt
Ta sig ut till småsamhällena med
”Seniordagskonceptet”. Även skicka ut foldrar.
Ha en demensgrupp i hemtjänsten

X
X
X
X
Kostutredningen
X
Finns aktivitetssamordnare
X

Alternativ till den kylda maten
Tillgänglighet

Tillgång till fritidsledare på trygghetsbostäder
Öppna Vågen även för de som bor i huset
Utveckla förvaltarskapet när det gäller ny teknik och
samla allt på ett ställe
Seniorguiden i Borås Tidning 1 gång/veckan

Handlingsplan
X
X
Äldreinformatör finns

Äldreombudsman
Se över anhörigstödet, det ser i dag olika ut över
staden

X

Inte tumma på beviljad tid

X
Beviljad insats gäller

Det ska vara lika för alla i Borås Stad

X

Doktor som är kopplad till hemsjukvården

	
  

Genomfört under projekttiden

X
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Aktualiseras ev längre
fram

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Läkarbesök hos brukaren i hemmet

Genomfört under projekttiden

Eventuellt projekt i
samverkan med
primärvården

Skapa prestationsersättningar som morötter
Likställighet och
rättsäkerhet

Ta fram en lägstanivå vad som erbjuds vad gäller
aktiviteter och det ska inte vara någon skillnad på var
man bor
Tänka etiskt och inte bara ekonomiskt
Inte glömma bort brukaren och människan i
dokumentationen
Arbeta med bristerna i överföringen från samtal till
dokumentation
Informera brukarna på ett bra sätt i valet av hemtjänst
Rättvisa utifrån var och ens behov
Ett samlat grepp vad det gäller biståndsbedömning
Lika insatser för kvinnor som för män
Redan vid mötet med biståndsbedömaren beskriva
för brukaren vad som är beslutat och vad det innebär.
Viktigt att även anhöriga medverkar vid det tillfället.
Skapa en enkel väg för personalen att kontakta
handläggare om något behöver ändras i biståndet

Hälsosam
organisation
X
X
X
Social dokumentation
X
Social dokumentation
X
Biståndshandläggning

Handlingsplan
X
X
Två anhörigkonsulenter och

En väg in – anställa anhörigombudsman

	
  

Aktualiseras ev längre
fram
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Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Genomfört under projekttiden

Aktualiseras ev längre
fram

en äldreinformatör finns
Anställa en person som driver demensfrågor i Borås
Stad
Rutiner och checklistor t ex kring bemötande och
avsätta tid för detta i verksamheten

X
Demensteam finns
X
Värdighetsgarantierna
X
Finns tillgång till
arbetskläder
X
Lagstyrt
X
Flytande tiden är borttagen

Lika arbetskläder – ser professionellt ut och känns
igen av brukarna
Skriva avvikelser
Använda den flytande tiden till administrativa
uppgifter

Kostutredningen
Styrning och ledning

Ta fram styrdokument för kosten i Borås Stad
X
Tillhör båda
hemsjukvårdsorganisationen
X
Finns samlat på
MAS/MARS hemsida
X
Eventuellt projekt i
samverkan med
primärvården

Bra samarbete mellan HSL och rehab
Arbeta på att det ska vara lätt att hitta information på
nätet, t ex samla all information om hemsjukvård på
ett ställe
Doktor som är kopplad till hemsjukvården
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Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

Område

Synpunkter/förslag

Åtgärder
Till
handlingsplanen

Aktualiseras ev längre
fram

X
Finns i Väster och Norr,
planeras i Öster
X
Arbetsmiljökrav
X
Pågår
X
Lagstyrt om den enskilde
tillhör personkrets enligt
LSS

"Trygg hemgång" i alla stadsdelar
Använda hjälpmedel där det är beslutat
Tydliga riktlinjer och policy om vad som gäller med
de nyckelfria låsen
Ge de yngre dementa samma tillgång till saker som
man har i LSS-verksamheterna som t ex daglig
verksamhet
Studiebesök i t ex Emmaboda för att se hur de arbetar
med det salutogena arbetssättet

	
  

Genomfört under projekttiden

X
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Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Bemötande
Alla människors lika
värde och oh allas rätt
att mötas med respekt

Fortsätta med studiecirklarna ”Schyssta
relationer/attityder”

X
Fortsätter

Arbeta för helhetsaspekt framförallt för brukare
som inte kan uttrycka sig.
Brukaren ska få möjlighet att bibehålla och utveckla
färdigheter.
Samsyn och förståelse mellan boende och daglig
verksamhet när det gäller att respektera brukarnas
vilja.
Samverkan med alla professioner som arbetar kring
brukaren. Särskilt viktigt när brukaren inte har ett
talat språk och själv kan berätta.
Bättre samverkan mellan SP och ÄO för
informations- och kunskapsöverföring och
gemensamt synsätt på hur man arbetar med
personer med psykisk ohälsa.
Utveckla anhörig/närståendestödet så att fler kan
träffa andra. Närstående och personal kan
komplettera varandra.
Starta anhörig/närståendecafé
Starta syskongrupper för syskon till personer med
funktionsnedsättning.

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Kompetensutveckling
Pedagogiskt stöd
X
Kompetensutveckling
Pedagogiskt stöd

X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Efter brukarens medgivande
Ökad samverkan och
gemensamma träffar

X
Ökad samverkan

? Vem svarar för stöd till
syskon, ingår inte i
anhörigkonsulenternas
uppdrag

X
Anhörigkonsulenterna
Kommungemensam träffpunkt

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Kommungemensamma
träffpunkten

Ta tillvara på och använd intresseföreningarnas och
anhörigas/närståendes kunskaper.
Personal måste ha ett anhörigstödjande
förhållningssätt.
Vid flytt från föräldrahem till boende är det viktigt
att diskutera: nya roller för föräldrar och den
nyinflyttade möter boendepersonalens
förhållningssätt.
Föräldrar kan behöva stöd för att ”hitta” sin nya
roll.
LSS handläggare borde bli bättre på bemötande,
svara i telefon och kunna ge besked.
	
  

X
Förberedelse inför flytten
Genomförandeplan
Anhörig/närståendestöd

X
Kompetensutveckling

Regelbunden bemötandeutbildning för personal.
Tydliggöra obalansen i mötet mellan brukare och
personal, beroendeförhållande, kan aldrig bli
jämlikt.

X
Kompetensutveckling

Allmänt om bemötande, i affärer, på vårdcentraler
osv fortfarande talar man till medföljande personal,
ledsagare, assistent eller anhörig.
Ny personal och semestervikarier skapar otrygghet
och har ibland bristande bemötande. De vet inte
hur de ska göra. Fasta vikarier är bäst.
	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Handläggarrollen
X
Bemötande ingår i
introduktionen
X
Etiska diskussioner i
personalgrupperna
X
Information, samarbete med
intresseorganisationerna
X
Introduktion
Fast poolpersonal

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Bemanningspoolen är bra!
Introducera och presentera ny personal för oss som
bor på boendet.
En del brukare tycker att det är bra att det kommer
ny personal och besökare utifrån. Det ökar insynen
och kan kännas stimulerande att möta nya
personer.

Återkommande vikarier

Personal ska inte gå in i lägenheten när den boende
inte är hemma. Knacka först!

X
Personalmöten
Värdighetsgaranti
X
Genomförandeplan
Samtal med den boende
Hjälpa den boende att ta
kontakt med olika vårdgivare
X
Etiska diskussioner i
personalgruppen
Hur ger man beskedet.
X
Används idag

Att det finns möjlighet att välja vem i personalen
jag vill tala med i svåra situationer.
Kan och vill inte tala med personalen om allting,
vill ha hjälp att söka samtalsstöd av ex kurator på
vuxenhabiliteringen.
Chef och personal måste tala med de boende och
Ge stöd när något svårt händer, ex när någon på
boendet är svårt sjuk och dör.
Trygghet och
säkerhet
Vård och omsorg
enligt gällande
regelverk

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Ökad säkerhet, GPS kan användas men kräver att
brukaren förstår och vill ha denna hjälp.
Förebygga risker för att personer med
funktionsnedsättning blir utnyttjande på olika sätt.
Personer med lätt utvecklingsstörning vill inte alltid
ha personalens hjälp.
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X
Introduktion

X
Schyssta relationer

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Rättsäkerhet
Riskförebyggande
verksamhet

Många behöver och fler borde kunna få gode man.
Godemansuppdraget – personal behöver mer
kunskap.
Gode män behöver mer kunskap om olika insatser,
myndighetsutövning, genomförandeplan mm
Olämpligt att föräldrar är GM för sina ”vuxna
barn”.
Beslut om insatser ska grundas på individuella
behov inte på riktlinjer eller schabloner (ex
hemtjänst)
Bredare kompetens hos biståndsbedömare för att
öka förståelse för olika brukares varierande behov.
Vid ansökan - Informera om stegen i
ärendeprocessen, och beräknad tidsåtgång fram till
beslut. Snabbare beslut!
Den som får avslag måste förstå varför. Erbjuda
träff för att ge bakgrunden till beslutet.
Säkra utredningar genom att använda
utredningsmallar.

X
Anmäla behov av GM
Ömsesidig information

X
Kvalitetssäkra
handläggningsprocessen
(gemensamt med ÄO)
Pågående arbete inom
myndighetsutövningen
Erbjuda personliga möten.
Tydlig anvisning om
överklagningsmöjligheten
X
Information från både
myndighetsutövningen och
enhetscheferna för
kontaktpersoner.

Går rykten att insatsen kontaktperson ska tas bort
för alla. Alla som har behovet ska få en
kontaktperson för att undvika isolering.

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Befintliga regler för färdtjänst.
Ökad förståelse och anpassning
till personer med speciella
funktionsnedsättningar.
som inte kan samåka
X
Ansvariga chefer måste
informera all personal om den
inre sekretessen. Loggfunktion
Frågan har lyfts som ett
utvecklingsområde för Viva.
X
Fast poolpersonal
Personalplanering,
bemanningsprocessen
X
Inom både daglig verksamhet
och boende.

Resor med färdtjänst fungerar inte för vissa
personer med ex AST. De blir oroliga vid
samåkning och om tider inte hålls.
Tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning.
Sekretessen i nya dokumentationssystemet Viva.
Alla kan se alla personer som har insatser. Det är
fel och känns otryggt. Kommunanställda vet att de
bara får läsa det som se arbetar med. Men hur är
det med PAN och anhöriganställda?? Vill inte att
Många personalbyten och vikarier skapar otrygghet.
Medicinskåp ska finnas.
Genomföra brandövning för att veta vad man ska
göra om något farligt inträffar.
Brukarnas hälsa behöver ses över, personer med
funktionsnedsättning har ökad risk för ohälsa.
Personal måste se till att de boende kommer till
tandläkare, mammografi osv. Motivera och
förklara!
Kompetens för omvårdnads- och HSV personal
Rätt kompetens och insats till olika grupper av
personer med funktionsnedsättning, unga, psykiskt
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Genomfört	
  under	
  projekttiden

X
Ingår i LSS
omvårdnadsbegrepp och alltså i
personalens uppdrag.
X Kompetensutveckling
inom boende och
sysselsättning

X
Kompetensutveckling och
internutbildning, ta vara på den

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

X
Kompetensutvecklingsplan
Gemensam
introduktionsutbildning

erfarenhetsbaserade
kompetensen.
Samtal i arbetsgrupperna,
förhållningssätt och arbetssätt.
För olika målgrupper.
X
Säkerställa rutiner
Fast poolpersonal
Gemensam
introduktionsutbildning
X
Delegeringsutbildning finns
men behöver samordnas då
personal arbetar i olika
stadsdelar och i SOF-

sjuka, missbruk osv.
Boende SP, kompetens även kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Möjliggör längre bredvidgång för nya medarbetare
och sommarvikarie, lär ut bemötande och hur de
ska hantera svåra situationer.
Mentorskap och checklista för praktiska moment
för nyanställda.
Högre kompetensnivå och högre krav på
medarbetare som ska utföra arbete på egen hand,
ex delegering av HSV insatser.
Gemensamt synsätt på kompetenskrav för HSVpersonalen.

X
Kompetensplan
Kompetensutveckling
X
Kompetensplan
Kompetensutveckling
X
Kompetensutveckling

Gemensam policy för utbildning i
förflyttningsteknik
Att känna förtroende för personal och chefer
Att tystnadsplikten fungerar
Begär utdrag ur belastningsregistret inför
anställning.

	
  

X
Rekryteringsprocessen
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X
Ett arbete är påbörjat
X
Utbildningen finns idag men
omfattningen varierar
X
Introduktion
X
Tillämpas i dag för vissa
personalgrupper och

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

uppdragstagare.

Rekrytering av personlig assistans får inte ta lång
tid. Måste finnas utrymme för delegering och
bredvidgång. Rekrytera både internt och extern
samtidigt för att vinna tid.
Längre uppsägningstid så att assistenterna inte
slutar på så kort varsel.
Svårt vid byte av stödperson, förslag att ha två
stödpersoner och att man kan ha inflytande över
vem som ska vara ”min” stödperson.
Svårt när personal slutar och kontakten upphör
Många chefsbyten är otryggt för de boende och för
anhöriga. Verksamheterna påverkas och ser olika ut
beroende på vem som är chef.
Politisk oenighet kring LOVen skapar otrygghet.
Får min arbetsplats vara kvar?
Rätten att välja daglig verksamhet mellan privat och
kommunal.

X
Tydliggöra uppdraget för
stödpersonen och hur dessa
utses.
X
Chefens uppdrag
X
Politiskt ställningstagande

X
Budget 2015 fortsatt LOV
X
Tillämpa analys vid
verksamhetsförändring.
Riskanalys, plan för
information, både skriftlig och
muntlig.

God framförhållning vid förändringar, måste få ta
tid. Måste få information så att man förstår även
om man inte är positiv till förändringen.

	
  

X
Rekryteringsprocessen. Finns
det något som hindar detta om
behovet är stort?
Uppsägningstiden regleras i
kollektivavtal.
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Boendemöten för att bestämma
hur man gör ………..
X
Kan ingå i TÖS-funktionen
Både personal i boendet och i
bemanningspoolen ska ha
kunskap om och tillämpa Lex
Sarah reglerna.

Veta var man får tag i personalen då de inte är i de
gemensamma rummen.
Bra med besök utifrån, insyn kring ur boendet
fungerar. Även personal frän bemanningspoolen
får den insynen.

Delaktighet och
inflytande
Individuell nivå:
Den enskilde
medverkar och kan
påverka planering och
utförande av det stöd
han/hon får.
Verksamhetsnivå:
Enskilda eller grupper
påverkar
verksamhetens
utformning.

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Mer inflytande till brukare i FH.
Brukarna ska få möjlighet att påverka så mycket
som möjligt.	
  

X
Kompetensutveckling

Anpassad information för att ge brukarna möjlighet
att välja (olika boendealternativ, daglig verksamhet)

Större möjlighet att välja vem som ska ge stöd i
personlig assistans, att själv få välja assistenter
Personalstöd i boendet
Att få det stöd man behöver på det sätt man själv vill
Lyhörd personal, personal behöver göra och lära ut
lika.
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X
Utveckla arbetet med
genomförandeplaner
X
Anpassa viktig information
för den enskilde, kan göras
muntligt och/eller skriftligt
X
Den som har assistans
involveras i planeringen av
assistansen
Fast poolpersonal för
assistans
X
Genomförandeplan
Arbetsbeskrivningar till

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Tillgänglighet är en
förutsättning för
delaktighet

Att kunna söka upp personalen för att få hjälp.
Personalen kommer bara när jag ringer, bra eller
dåligt??
Mer egentid med personalen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

personal, bildstöd, foto mm

Att få stöd och hjälp av personal, att få hjälp med det
man inte kan men – att personal inte lägger sig i allt
för mycket- man vill försöka klara sig själv så mycket
som möjligt.
Större möjlighet att välja vem man vill bo ihop med.
Större möjlighet att själv välja vem man vill umgås
Med (speciellt viktigt om man bor i grupp).

Viktigt att komma överens om
hur personalen ska ge sitt stödSamtal vid inflyttning om hur
brukaren vill ha det.
Regelbundna uppföljande
samtal om hur brukaren
upplever sitt stöd.

X
Flytt ??
X
Genomförandeplanen
? Osäkert
vad som
menas

Tillåt intressekoppling mellan brukare och personal.
Minska antal personal, det blir osäkert för brukarna
när det kommer nya vikarier. Fler ordinarie
personal så att de kan gå in för varandra vid
frånvaro.
Låg personalomsättning – se till att ordinarie
personal inte slutar.
Stärka brukarna i att säga till när något är fel och
när de vill ha det på ett annat sätt.
	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram
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X
Fast poolpersonal
Bemanningsplaneringen
X
Personalen måste visa att de

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

vill veta, att det är viktigt för
personalen för att kunna
göra ett bra arbete.

Regelbundet ställa frågan till den enskilde om hur
stödet fungerar. Systematisk uppföljning i
verksamheterna, brukarsamtal. Stödpersonens
uppdrag?

Genomförandeplan
Utöka stödpersonernas
uppdrag
Vissa enhetschefer har
uppföljande brukarsamtal
idag.
Förslagslåda som töms av
enhetschefen

Boendestöd ger struktur i vardagen, man får stöd så
att man orkar göra saker.
Delaktigheten är viktig och boendestödet är bra på
både delaktighet och bemötande.
Någon ville ha mer tid av boendestödjaren.
Viktigt att få träffa samma boendestödspersonal.

X
Genomförandeplan
Personalplanering
X
Individuellt anpassat stöd
planeras med den enskilde
Genomförandeplan
X
Kan bidra med generell
kunskap om

Ibland är det mer fokus på organsiationen än på
den som ska ha stöd.
Samarbete med intresseorganisationerna

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Meningsfull vardag och delaktighet för de som inte
själva kan föra sin talan, hur?
Barn och ungdomar
Använda elektroniska hjälpmedel, ex surfplattor,
för att öka barn och ungdomars möjlighet att
medverka vid utredning och planering av insatser.
Använda bildstöd, rita nätverkskartor mm.
Barn och ungdomar
Ordna öppna föräldraträffar för information om
LSS. Info om vad som händer när han/hon blir 18
år.
Bjuda in andra myndigheter ex FK för info till
föräldrarna.
Finns behov av samlad vägledning såsom
lotsfunktion.

funktionsnedsättning.
Samarrangemang ex
Brainbussen.
X
Utveckla arbetet med
genomförandeplaner och
verktyg för icke-verbal
kommunikation
X
Kan påbörjas i befintlig
verksamhet

X
Inrätta lotsfunktion för
personer med
funktionsnedsättning
och deras närstående

X
Kan påbörjas i befintlig
verksamhet.
Samverkan med andra
myndigheter
X
Anpassa viktig information
för den enskilde, kan göras
muntligt och/eller skriftligt

Anpassad information för att ge brukarna möjlighet
att välja (olika boendealternativ, daglig verksamhet)

	
  

X
Kompetensutveckling
Alternativ
kommunikation

Genomfört	
  under	
  projekttiden

27	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Meningsfull
vardag, insatser
utifrån brukarens
livssituation
Rätt utförda insatser
utifrån den enskildes
behov.
Kontinuitet
Samordning
Tydlig
ansvarsfördelning

Boende
Särskilt boende enligt LSS (FH)
Fler lägenheter inom LSS. Inte behöva vänta flera
år på ett erbjudande. Korta köerna!
Skulle kunna vara flera lägenheter knutna till baslägenheterna.
Mindre boendegrupper/färre lägenheter per grb.
Boendet ska ha hiss, balkong och fin utemiljö.
Några vill ha större lägenheter och nya tapeter.

X
Boendeplanering efter
målgrupp, högts sex
lägenheter per gruppbostad.

X
Att få flytta hemifrån med kompisar utan att behöva
Tillgängligt boende
vänta på lägenhet.
anpassat efter
målgruppens behov
Bättre information vid erbjudande om boende både
första gången och vid planerad flytt till ny lägenhet.
Inte erbjuda första bästa plats för att undvika
skadestånd.
Ökad rörlighet inom LSS-boenden.
Själv få välja om man vill bo i kommunalt eller
privat boende.
Bättre åldersindelning på LSS-boenden, att bo med
fel ålder kan sänka livskvaliteten. Fler boenden för

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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Boendeplacering
Anpassad information till
den sökande.
Den sökande erbjuds
boenden som anses vara
lämpliga och har möjlighet
att tacka nej om erbjudandet
inte passar.
Vid erbjudande om boende
informera om möjligheten
att byta boende vid förändrat
behov eller bara för att man
vill.
Finns intresseanmälan för
byte av lägenhet.
Inriktning av boendet kan till
viss del göras inom befintliga

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

yngre.
Särskilda bostäder för äldre med personal med
äldrekompetens. Demens, måste man flytta då?

bostäder ex gruppbostad för
äldre – detta förutsätter att
den enskilde vill flytta till ett
mer anpassat boende.
Möjlighet att söka
demensboende enligt SoL

Svårt med boende som har psykiska problem i
blandade grupper

Ökat samarbete mellan FH,
SP och ÄO för utbyte av
specialkompetens.

Boende enl SoL (SP)
Bättre och mer ändamålsenliga boenden/lägenheter
för personer med psykisk ohälsa.
Större utrymmen för varje boende i bostäder för
X
personer med psykisk ohälsa för att undvika oro.
Tillgängligt boende
Sattelitlägenheter för de som vill bo självständigt
anpassat efter
men ändå ha tryggheten av ett boende i närheten.
målgruppens behov
Brukare klarar inte riktigt av ett eget boende men
vill inte bo i särskilt boende – kollektivt.
Erbjuda tillfälliga boenden där den enskilde
periodvis kan få stöd av personal. Brukarens behov
av personalstöd är inte konstant, kan bo i egna
boendet dessemellan.
Trygghetsplatser

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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Flexibla lösningar för
stöd i boendet

X
Boendeplanering
Korttidsplatser och ev utökat
boendestöd i den egna
lägenheten

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Dyrt att bo på gruppbostad.

X
De allra flesta har rätt till
bostadbidrag

Svårt vid byte av stödperson, förslag att ha två
stödpersoner och att man kan ha inflytande över
vem som ska vara ”min” stödperson

X
Tydliggöra uppdraget för
stödpersonen och hur dessa
utses

Mer kreativitet när det gäller aktiviteter på boendet
framförallt för brukare som har svårt att orka ta sig
ut. (SP).
Tillsätt aktiveringspedagoger på boendet eller ha
ambulerade pedagog som kan ge tips om lämpliga
aktiviteter på boendet.
Mer personal för brukare med
flerfunktionsnedsättningar så att de kan delta i olika
aktiviteter.
Mer personal för att kunna stödja brukaren i olika
aktiviteter.
Personalen borde ha mer tid när de gör stöd vid
tvätt och städ.
Möjlighet att få äta tillsammans flera dagar i veckan,
även för de som bor i servicebostad.
Bra mat är viktigt
Gemenskap
Få vara med och laga mat (hygienregler gör att
	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Genomförandeplan
Möjligt att anställa
omvårdnadspersonal med
pedagogisk kompetens
X
Personalplanering
Genomförandeplan
X
Planeras i genomförandeplan
X
Enligt de boendes önskemål,
få hjälp att dela med grannen
eller att ibland äta
tillsammans i baslägenheten
ex på helgerna.

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

detta inte är tillåtet)
Vilka hygienregler gäller vid
matlagninng i baslägenhet, är
detta ett hinder?

SP Trivselregler för de som vill äta gemensamt,
sköta sin hygien för allas trivsel.

SP boenden trivselregler för
de gemensamma måltiderna
och utrymmena.
X

Att få bestämma själv och inreda min lägenhet.
Rent och snyggt i min lägenhet och i
gemensamhetsutrymmena.
SP Möjlighet att få stöd och hjälp med
fönsterputsning.

X
Personalstöd vid städ
X
Kvalitet på maten och stöd
av kostpedagog.
Använda Matapp för att se
vad som är nyttig mat.

SP
Att maten håller god kvalitet och inte är för dyr.
Lunchen på SP boenden är för dyr, 57 kr per
portion.
Borde vara billigare!

	
  

Taxa för kost beslutas av
Kommunstyrelsen och gäller
för alla SoL-boenden. Hur
relaterar taxan till att de
boende hjälper till med
matlagning mm?
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

SP
Acceptans i brukargruppen att man har olika
förmågor att hjälpa till vid olika gemensamma
sysslor.
Att de boende har olika ansvarsområden, t ex
hjälpa till med att duka, laga mat osv.
Någon form av belöning om man hjälper till på
boendet med sysslor. Kan vara att man får en gratis
lunch.

X
Det är personalens sak att
utgå från de boendes olika
förmågor.
Boendemöten för gemensam
planering av gemensamma
aktiviteter och sysslor.

Att de som ska flytta in på ett SP-boende får
komma på besök för att träffa boende och personal

X
Planering tillsammans med
den som ska flytta in.
Sekretess och personlig
integritet måste beaktas.

Boendestöd enligt Sol (FH och SP)
SP och FH
Boendestöd, viktigt med kontinuitet när det gäller
tider och personal. Viktigt att ha samma personal
och att personalen har ett bra bemötande.
Boendestödet ger struktur och brukaren orkar ägna
sig åt andra saker.
Daglig verksamhet/sysselsättning/arbete
Varierande och meningsfulla arbetsuppgifter efter
varje persons förmåga. Att få göra det man är bra
på.
	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Gemensam planering av hur
stödet ska ges,
genomförandeplan
Personalplanering
X
Genomförandeplan

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Att man behövs och att det man gör är ”på riktigt”.
Tydliga anvisningar och bra stöd vid olika
arbetsmoment, vill känna mig säker på hur jag ska
göra.
Mer legoarbete
Kunna vara på andra avdelningar inom dv någon
dag i veckan.
Att själv få välja bland olika arbetsuppgifter för att
kunna utvecklas i sitt jobb.
Att träffa kunder och sälja saker är roligt.

X
Hur kan BS visa sin
uppskattning?

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Anpassad information,
schema, arbetsbeskrivningar
mm

Anpassa arbetsmiljön efter
deltagarnas önskemål där det
är möjligt.

Att känna uppskattning för det vi gör – att det vi
gör är ”på riktigt”.
Att få möjlighet till motion på arbetstid.
Bra arbetsmiljö, och lämpliga arbetskläder.
Vill ha Wifi
Vi som arbetar på dv vill ha en utvecklingsdag.
Mer fester på dv.
Lämplig daglig verksamhet för varje person. Måste
finnas ett brett utbud med både små och stora
enheter.
För vissa personer kan en stor enhet fungera om
man har egen ingång och avgränsar lokalerna.

	
  

X
Varierat utbud finns
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Samverkan med boendet för
att hitta ”rätt nivå och rätt
aktivitet”Personal med pedagogisk
kompetens.
X
En fråga för den berörda
utföraren
X
Uppföljning
Chefen talar direkt med
deltagarna eller deltar på
APT

Meningsfull vistelse på dv för personer med mycket
omfattande funktionsnedsättningar.

Större hunddagis
Viktigt att kunna lita på chefen för verksamheten,
bra ledarskap
Att stämning är god och att personal och chefer
reder ut konfliktsituationer direkt.
Goda arbetskamrater
Bra personal som, puschar, visar respekt och som
man kan tala med.
Hjälpas åt att uppnå de mål som gruppen har.
Ha roligt
Bra mat, god och vällagad.
Riktig lön för utfört arbete, brukare vill inte jobba
gratis.

X
APT- Möten för deltagarna
där de kan tala om hur det
fungerar på verksamheten.
X
Hur kan BS ge
uppmuntran till
personer i daglig
verksamhet och

Högre habiliteringsersättning för alla.
Högre ersättning för de som är på företag eller
	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
X
Tydliggöra LSS daglig
verksamhet och att
habiliteringsersättning inte är
en lön. Använda begreppet

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag
utför ”riktiga arbetsuppgifter”.
Friskvårdsbidrag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

sysselsättning.

motivationspeng eller bonus
istället för att man pratar om
”lön”.
I budget 2015 SON har i
uppdrag att göra en
uppräkning av
habiliteringsersättningen.
X
Motsvara ”vanliga
arbetstider”
Tydliggöra i nästa LOV
förfrågningsunderlag och i
avtal med utförarna.

Flexibla öppettider på daglig verksamhet.
Några vill ha mer än fem veckors ledighet.
Några tycker att fyra veckors semesterstängt är bra.
Andra tycker att fyra veckor utan daglig verksamhet
är väldigt negativt.
Semesterperioder för både deltagare och personal,
möjliggöra ex kolonivistelse.
Möjlighet till praktikplats utanför dv någon dag i
veckan.
Att få praktisera på ”vanliga arbetsplatser” – att
vara tillsammans med personer som inte är psykiskt
sjuka.

Individuell planering
Genomförandeplan
X
Ökade möjligheter till
sysselsättning

X
Finns redan på vissa LSSverksamheter idag.

Fler praktikplatser i den kommunala verksamheten.
Annan sysselsättning för brukare när daglig
	
  

X
35	
  

X

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

verksamhet inte är det bästa.

X
Habiliteringsersättning
för personer som har
SoL beslut för
sysselsättning (SP)

Större möjlighet till arbete för brukare inom
socialpsykiatrin.
Vill också ha någon ersättning för utfört arbete.

Meningsfull sysselsättning och aktiviteter för de
som slutat – gått i pension från daglig verksamhet.

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Ökad samverkan med FK,
AF påbörjat
ALN har uppdrag i budget
2015
X
Finns olika arbetsformer
med olika ersättningar. För
personer som har kontakt
med SP bör man göra
biståndsbedömningar och
biståndsbeslut för
sysselsättning enligt SoL.
Utreda möjlighet att ge
habiliteringsersättning även
till denna grupp.
X
Fler träffpunkter.
Använda den
kommungemensamma
träffpunkten.

Fritid
X
Kommungemensamma
träffpunkten
Friskis och Svettis ”öppna

Träffpunkter, arenor för aktiviteter och för att
träffa andra på fritiden.
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Särskilt anpassat utbud i
Borås Stads fritid och
kultur
Alla åldrar
Riktad information

Utökade möjligheter till fritid och utekvällar
utanför brukargruppen.

Större möjlighet att själv välja vem man vill umgås
med (speciellt viktigt om man bor i grupp).
X
Tips på boras.se
Anpassat till personer
med
funktionsnedsättning
X
Särskilt riktade
aktiviteter, kultur och
fritid för både barn,
ungdomar och vuxna
X
Samarrangemang mellan

Ökad kännedom om lämpliga aktiviteter för
brukarna.

Särskilda arrangemang för målgrupperna, träna på
att ”göra själv”. All fritidsverksamhet i Borås Stad
är öppen för alla men …........
Ökad samverkan med funktionshinderföreningar
för att få ”experthjälp”.
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Genomfört	
  under	
  projekttiden

dörrar”
FUB:s aktiviteter mm
X
Kommungemensamma
träffpunkten
Erbjuda kunskapsöverföring
kring funktionsnedsättning
till personalgrupper,
föreningar m fl
X
Brukarens eget önskemål,
genomförandeplanen
X
Sammanställning i
verksamheterna som både
brukare och personal kan ta
del av
X
Erbjuda kunskapsöverföring
kring funktionsnedsättning
till personalgrupper,
föreningar m fl
X
Finns samverkan idag,

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Genomfört	
  under	
  projekttiden

BS utbud och
intresseorganisationerna

utökas
X
Funktionshinderföreningarna
finns i föreningsregistret.

Förteckning över de föreningar som erbjuder
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Högre föreningsbidrag till dessa!

Förbättra och bredda ”handikappidrotten”, tillfälle
nu när Sjuhäradshallen öppnar- prova på –
idrottsskola för alla åldrar.

Använd nya kommungemensamma träffpunkten så
att den inte bara blir för äldre. Finns många olika
aktivitetslokaler där.
Mer musikaktiviteter!
Karaoke
Träffpunkt för barn som har assistans, ex Brass
(brukare och assistenter i samverkan) för yngre.

	
  

Till handlingsplanen
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X
Sjuhäradshallen. Särskilt
anpassade grupper ex ålder,
behov av liten grupp, olika
funktionsnedsättningar osv
Ex ungdomar med autism
och asperger, högfungerande
X
Marknadsföras till våra
målgrupper
Förlägga olika träffar dit för
att visa på träffpunktens
möjligheter
X
Finns redan utbud inom
daglig verksamhet, informera
X
Kan utvecklas inom
verksamheten

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

X
Arrangeras idag av
föreningarna och
studieförbund
Samverkan med dessa
X
Informera arrangörer om
målgruppens behov, hjälpa
till att sprida information via
ex boendestödet

Utökade möjligheter till fritid och utekvällar ”på
vanliga ställen”, dans, nattklubb mm

Social samvaro för de som bor ensamma särskilt
vid storhelger
Utveckla fritidsaktiviteter för varje enskild.
Få stöd i det jag gillar att göra, att göra roliga saker.
Mer egentid med personal för just det jag vill göra.
Gå ut och äta, gå på bio, bingo, gå på stan osv.
Att ”hålla igång kroppen”, att röra på sig, träna, gå
på gym, simma och bada, promenader, bowling och
att det finns personalstöd om jag behöver det.
Måste finnas personal som kan följa med på
aktiviteter. Personalens måste kunna vara med tills
aktiviteten är slut, vill inte gå hem i förtid för att
personalens slutar sitt arbete.
Personalen borde få ersättning när de är med ute
och äter.

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Tas upp i
genomförandeplanen och
planera personalstöd

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Mer aktiviteter på helgerna och personal som kan
ge stöd.
Någon vill ha aktivitet utanför bostaden minst
varannan dag och då inte promenader.
Att bara få ta det lugnt, titta på Tv och spela spel.
Fredagskväll med god mat och något gott att
dricka. Baka något gott.
Att få vara ifred, att rita, lyssna på spännande
böcker, se på Tv och film.
Träffa kompisar och slippa vara ensam. Att ha en
kontaktperson. Att hälsa på föräldrar, syskon och
bekanta.
Mer fritidsaktiviteter för personer med
flerfunktionsnedsättning ex bad. Någon som
känner brukarens behov måste vara med om det
ska fungera ex personal eller ledsagare.
Bussar som boendet kan använda vid gemensamma
utflykter och resor.
Barn och ungdomar
Kontaktperson för att bryta isolering och
beroendet av föräldrarna.
Ej biståndsbedömd öppen särskild riktad och

	
  

X
Genomförandeplan hitta rätt
nivå på aktiviteter både i
egna lägenheten och utanför
hemmet
X
X
Genomförandeplan
Personalplanering
X
Kan lånas vid behov
X
Erbjuda särskild
anpassad och riktad
fritidsaktiviteter till barn
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X
Kontaktperson kan beviljas
enligt både LSS och SoL

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag
anpassad fritidsverksamhet i kommunens regi, ex
disco på fritidsgården, badresor, Borås Stads
koloni.

Barn och ungdomar
Prova på idrott för barn med funktionsnedsättning.
För barn och ungdomar med
autismspektrumtillstånd (högfungerande) finns
inget att välja på idag.
Barn och ungdomar
Finns inget bra alternativ för 13 åringar med
högfungerande AST som inte går i särskolan och
slutar på fritidshemmen. En fördel att organisera
KTS och korttidsvistelse i samma lokaler för denna
grupp.

Genomfört	
  under	
  projekttiden

och ungdomar med
funktionsnedsättning

Samverkan mellan ex
särskolan och fritidsgårdarna.
Badresor och koloni erbjuds
– kräver personal med rätt
kompetens
X
Sjuhäradshallen ger denna
möjlighet.
Kan hallen användas även
för barn i förskoleåldern.

X
Ny
verksamhetsinriktning

X
Undersöka om det finns
möjlighet inom befintlig
korttidsverksamhet.
X

FUB och Vuxenskolan har bra utbud och resor.
Färdtjänsten styr ibland så att brukarna tvingas åka
från en aktivitet i förtid.
Samordningen upplevs som bristfällig när många
bilar hämtar vid en aktivitet.
Vissa chaufförer har bristande tålamod när det

	
  

Till handlingsplanen

.X
Rätt beställning
Förmedlas till färdtjänsten
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

gäller personer med funktionsnedsättning medan
andra är ”jättebra”.
Resa med ledsagare
Svårt med ekonomin, pengarna räcker inte till
fritidsaktiviteter.

Burkarna borde inte behöva betala för medföljande
personal i kommunens anläggningar eller
arrangemang. Kan medföra att även privata
arrangörer följer denna rekommendation.
Måste framgå av personalens arbetsbeskrivning att
det ingår att följa med på brukarens olika
aktiviteter.
Brukaren väljer aktivitet inte personalen!
Viktigt att personal är intresserade, kommer när
någon uppträder eller spelar i band.
SP Måste finnas bra aktiviteter för de som inte
orkar eller vill ha aktiviteter utanför boendet ex
film, bingo. Personal för att genomföra
aktiviteterna. Personalen behöver vara ”puschande”
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X
Gratis bussresor på
samma villkor som
pensionärer över 65 år
X
Införa ”följa med kort”
för personer som har
biståndsbedömda
insatser.
Jmf Halmstads upplägg.

X
Ansökan om ledsagning
X
Tips på aktiviteter som inte
är så kostsamma

X
Personalplanering
Introduktion
X
Personalplanering
Individuell planering av
aktiviteter i

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

och motiverande för att intresset ska väckas och
behållas.
Samlingspunkt för personer med psykisk
funktionsnedsättning, ej blandade grupper. Bra
möjlighet till personalstöd vid aktiviteterna.

genomförandeplan

X
Fler träffpunkter

Berggården och RSMH finns men det är för lite
aktiviteter och personalstöd för vissaSamordning, tydlig ansvarsfördelning
Samarbete kring brukare som har hemtjänst som
komplement till personlig assistans. Kan vara svårt
att bemanna dessa uppdrag ex dubbelbemanning.
Arbeta för bättre samarbete mellan LSS daglig
verksamhet och boenden.
Meddelande mellan daglig verksamhet och boendet.
Bättre samordning mellan SP och ÄO som utför
vissa insatser (larm) hos personer som har andra
insatser från SP.

X
Lotsfunktion för
vägledning

Tydliggöra ansvar, skapa en funktion/någon som
tar helhetsgrepp för personer med psykisk ohälsa.

	
  

Genomfört	
  under	
  projekttiden
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X
Egen träffpunkt
Utveckla befintliga
träffpunkter

X
Ökad samverkan, ta fram
rutin
X
Utveckla arbetet i den
samverkansgrupp som redan
finnsEfter medgivande från den
enskilde möjligt att ha
gemensamma träffar.
X
Ökad samverkan, ta fram
rutiner
X
Ökad samverkan
Personliga ombudens

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

funktion
Underlätta övergången mellan FH och SP till ÄO
för personer som fyller 65 år och som har
boendestöd eller hemtjänst enligt SoL (gäller ej
personer med LSS). Olika kulturer i
verksamheterna och kunskapsbrist ska överbryggas
för brukarens bästa.

X
Ökad samverkan, ta fram
”överlämningsrutiner”
Genomförandeplaner

Samordning mellan kommunens verksamheter och
regionens HSV. Vem ansvara för vad? Väst:bus, ett
bra ex. Handläggare borde föreslå
samordningsmöten oftare än vad de gör idag.
Om man har LSS-insatser får man inte träna på
Ekenäs, varför??

Tillgänglighet
Ska vara lätt att få
kontakt med
verksamheten och vid
behov få del av tjänster
och insatser inom
rimlig tid.
Information är
	
  

Inför föräldralotsar, som har koll på allt, som stöd
och hjälp till föräldrar som har barn med
funktionsnedsättning.
Lots behövs också för vuxna med
funktionsnedsättning.
Informationsdagar (jmf seniordagarna) för personer
med funktionsnedsättning, bjuda in den enskilde,
föräldrar och anhörigstödjare.
Informationsträffar för olika situationer i livet, ex
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X
Lotsfunktion för
vägledning
Nyinrättad befattning
X
Ingår i lotsfunktionen

X
Närvårdssamverkan
Arbeta mer med individuella
planer enligt LSS och SIP
(särskild individuell plan)
X
Ansvarsgränser kommunal
HSV och primärvårdens
Rehab??
X
Information om olika
stödinsatser ingår till viss del
i handläggarnas roll
X
Kan genomföras i befintlig
verksamhet i samverkan med
anhörigkonsulenter och ev

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till handlingsplanen

anpassad till olika
målgrupper och den
fysiska miljön är
tillgänglighetsanpassad
För vissa innebär
tillgänglighet att få ett
praktiskt, personligt
stöd för att kunna
”förstå och ta del
av….”

information till föräldrar som vill veta mer om ”hur
det blir i vuxenlivet – vilka insatser och vilket stöd
finns”
Förbättrad fysisk tillgänglighet, synpunkter på Pplatser, P-tillstånd, gatubeläggning, affärsentréer
osv
Utveckla tillgänglighetsarbetet för personer med
kognitiva funktionsnedsättningar, anpassa så att
personerna kan ta del av Borås Stads
information, utbud osv.

lots

X
En minimistandard bör
tas fram när det gäller
anpassning av Borås
Stads information

Talande utrop på apotek m fl platser.
Hållplatsutrop i bussar och praktisk hjälp med att
ex betala räkningar på nätet behövs för synskadade
men är också till nytta för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
Utnyttja tillgänglighetsdatabasen för att underlätta
vid val av fritidsaktiviteter mm
Jämlikt och
likvärdigt

	
  

X
Kompetenskartläggning
Kompetensutveckling i

Satsa lika mycket på FH som ÄO när det gäller ex
utbildningspengar.
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Genomfört	
  under	
  projekttiden

X
Inkomna synpunkter lämnas
till befintlig
tillgänglighetsgrupp
X
Finns det någon expert som
kan lyfta fram målgruppens
behov?
Utbilda nyckelpersoner.
X
Fortsatt tillgänglighetsarbete

X
Sprida information om
tillgänglighetsdatabasen till
verksamheterna och
brukarna
X
Inventera, lyfta fram och
använda erfarenhetsbaserad

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Kvalitet för brukaren inom funktionshinderverksamhet

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Vård och omsorg
tillhandahålls och
fördelas på lika villkor
för alla

Till handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  projekttiden

form av profilerad
fortbildning fördjupade kunskaper
enligt SOSFS 2014:2

kompetens vid
internutbildningar.

När enhetscheferna inom FH och SP överlåter
vissa arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen tas
tid från arbetet med brukarna. Gör som i
äldreomsorgen, tillsätt samordnare som hjälper till
med det administrativa!

X
Ingår i delprojektet
chefens uppdrag

Arbeta fram en värdighetsgaranti (motsvarande den
som finns inom ÄO) för FH och SP

X
Politiskt
inriktningsbeslut

Tydliggör villkoren för köp av tjänst mellan FH och
ÄO ex hemtjänst och larm.

	
  

Uppsökande verksamhet finns den?
Många känner inte till att de kan söka LSS-insatser.

X
Lotsfunktion för
information och
vägledning

Satsa mer på personalen, neddragningar påverkar
kvaliteten för brukaren. Sätt tydliga mål för
verksamheten, låt personalen få praktisera på andra
arbetsplatser, jobba med etik, inspirationsdagar och
friskvård.

X
Ingår i delprojektet
Hälsosam organisation
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X
Kan göras inom befintlig
verksamhet
X
Ta fram rutin
X
Informationsträffar.
Anhörigkonsulenter och LSS
handläggare.
Samverkan med habilitering
och särskolan.
X
Finns möjlighet i befintlig
verksamhet.

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram
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Hälsosam organisation

Område

Kännedom och
förståelse för uppdrag
och mål

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Klargör gränsdragning i arbetsuppgifter mellan biståndsbedömare
och personal i verksamheten
Det måste finnas fler saker som styr verksamheten än ekonomin
t.ex. lagar och förordningar

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X
X

Roller och uppgifter kan göras än mer tydliga

X

Mentorskap för nya medarbetare, checklistor och rutiner för
introduktion

X

Mer av värdegrundsarbete i hemtjänsten – men finns tiden

X

Gå parallellt med andra yrkesgrupper ökar förståelse
Stöd vid olika händelser kan behövas, t.ex. när någon går bort

X
X

Gör studiebesök hos andra kommuner t.ex. Emmaboda, Sundsvall

X

Lära av varandra från varandras arbetsplatser

	
  

X

Personal måste kunna tänka sig förändringar

X

Personalen måste få mer att säga till om

X
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Hälsosam organisation

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Stärk ”vi-känslan”

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X

Synliggör det personalpolitiska programmet	
  

X

Gör tankesätt mer ”lika” då får brukare samma vård oavsett var de
bor

X

Gör uppdrag, mål, rutiner tydliga

X

Se till att chefer har samma syn på rutiner – rutinmani – eller smart
X
sätt att jobba
Samarbeta mer över stadsdelsgränser – det ger stora vinster

X

Utveckla mer av helhetssyn

X

Planera förändringar bättre och inte allt på en gång t.ex. TES,
VIVA och heltider

X

Det behövs ett ständigt arbete kring värdegrund och bemötande

X

Ge medarbetare möjlighet till 1-2 utvecklingsdagar/år

X

Chefen måste bättre motivera varför en del arbetsuppgifter ska
göras, t.ex. beställa varor, datauppgifter

X

Förbättra styrning, ledning och genomförande av heltidsprojektet
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X

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Hälsosam organisation

Område

Kommunikation

SAM, systematiskt
arbetsmiljöarbete

	
  

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Förändringar i bemanning, bemanningsorganisation och
schemaläggning måste hanteras på ett annat sätt för att undvika
missnöje, ge rätt förutsättningar och redskap och tid för
genomförande
Förändringar, t.ex. borttagande av delade turer måste vara en mer
planerad process med bättre framförhållning och bättre
information från överordnade chefer
Information och återkoppling kan förbättras
Dialogforum för personal från olika arbetsplatser Informera och
kommunicera mera – färre rykten
Ge svar när personalen frågar
Fatta beslut först när medarbetarna haft möjlighet att lämna
synpunkter
Lyssna och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som medarbetare
har
Ha samtal med chefen utöver utvecklingssamtal – lyssna på all
personal
Ha tillräcklig personalbemanning för att undvika negativ stress

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Det måste finnas tid för paus och reflektion

X

Förtroende måste byggas i alla led

X

Se till att minutstyrningen upphör

X

50	
  

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Hälsosam organisation

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Alla måste lyssna och respektera varandra

X

Våga ställa krav på varandra
APT måste vara regelbundet och ge utrymme för prat och
diskussion
Det behövs mötesdisciplin, mötestruktur och ledare som bjuder in
alla, protokoll skrivas och återkoppling ges
Mindre information på APT om saker som kommer ”uppifrån”,
mer utrymme för personalens frågor
Schemalägg APT

X

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X
X
X
X

Hälsoundersökningar för all personal

X

Dokumentationsarbete måste få mer utrymme i schemat

X

Ge förutsättningar för att orka arbeta heltid

X

Analysera på enheten vad ev. sjukskrivningar beror på
Se till att chefer stannar längre – signal att de trivs

	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

X
X

Skapa ”Hälsotimme”, friskvårdsaktiviteter
Tänk mer ”privat”, ring inte personal med kort varsel,
arbetskläder, arbetstider
Lagom stora arbetsplatser

X

Stärk inflytandet över arbetssituationen

X
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X

X

Hälsosam organisation

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Ge förutsättningar för fysisk aktivitet, träning och motion – då
orkar vi bättre
Använd egen kompetens i kommunen kring t.ex. kost och motion
– ge utrymme för individuella aktiviteter
Stärk signalsystem kring vad som är viktigt för personalen –
arbetskläder ett exempel
Barnomsorg behövs på obekväma tider

Medarbetarskap

	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

X
X
X
X

Överanställ för att ha beredskap för sjukskrivningar
Ha professionella gränser mellan chef och medarbetare – inte för
familjära
Var tydligare vid missförhållanden
Stärk förtroende, tillit och utrymme för medarbetarna i
organisationen
Uppmuntra medarbetare att ta tillvara friskvårdsaktiviteter
Topp- och detaljstyrning måste minska och beslut flyttas närmare
personalen
Arbetsbelastningen måste göras mer hanterbar

X

Känsla av uppgivenhet måste bort

X

Ledarskap ska präglas av tydlighet och empati

X

Skapa utrymme för ”nymodigheter” i både tanke och handling

X
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Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X
X
X
X
X
X

Hälsosam organisation

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Utvecklingsdagar för personalen
Ge personal delaktighet och inflytande över schemaläggning,
lyssna innan förändringar genomförs
Längre schemaperioder

	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

X
X
X

Schemaprogram behövs för att underlätta planering

Övrigt

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X

Pröva att jobba bara dag en vecka, sedan kväll en vecka

X

Låt schemalängder vara olika långa

X

Vi måste ha vikarier som har kompetens
Ge chefen förutsättningar att ”se” personalen – bemanna så att
arbetsbelastningen är ”lagom”
Bättre delaktighet vid upphandling av hjälpmedel t.ex. Mobipen

X

Ge möjlighet till handledning

X

Handledning för handledare

X

Handledning en naturlig del i arbete
Använd rehabpedagoger i äldreomsorgen

X

Poolanställda knutna till boenden

X

Fler män för blandade arbetsplatser

X

X
X

X
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Hälsosam organisation

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Ge möjlighet för personliga assistenter att ha mer än en brukare
Möt efterfrågan på IT-stöd, det måste vara tillgängligt med dator
och ipad
Anställ pedagoger t.ex. i funktionshinderverksamheten

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

X
X
X

	
  

Chefens uppdrag

Område

Uppdraget

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Ge chefen mer tid för att leda personalen, med chefen på plats
höjs kvalitén.

X

Ta reda på om chefen har ”rätt arbetsuppgifter”

X

Ge chefen förutsättningar att prioritera bland arbetsuppgifterna,
allt kan inte behöva göras på en gång
Ge chefen förutsättningar att ta itu med ”svåra frågor” och stötta
personalen
Ta reda på var i verksamheten det kan finnas samordningsvinster
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X
X
X

Chefens uppdrag

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Red ut när chefen behöver vara tillgänglig för t.ex.
telefonkontakter, mail mm
Ledningen måste bättre kunna formulera vad de vill att
underordnad chef ska göra, t.ex. driva, utveckla, administrera

X
X

Tydliggör chefens uppdrag

X

Ge chefen förutsättningar att ha balans mellan arbete och fritid

X

Se till att chefen tycker att allt är lika viktigt, budget, personal och
verksamhetsansvar
Ha alltid en aktuell diskussion kring förutsättningar för chefer, tex
antal anställda som kan varier beroende på verksamhetens innehåll, X
en eller flera enheter mm
Chefer måste ge personalen chans att vara med ”på tåget”, lyssna
X
informera, processa, ge förutsättningar för delaktighet
Se till att det fungerar mer likvärdigt i verksamheterna	
  

X

Möjliggör balans mellan arbete och privatliv för cheferna

X

Definiera vilka uppgifter chefen kan delegera och till vem
Stöd till chefen

	
  

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Låt enhetschefer delta i utvecklingsdagar för att få inspiration
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X

X
X

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Chefens uppdrag

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Se till att det finns tid för reflektion, läsa, göra studiebesök mm
Heroma tar tid – se till att fler kan Heroma – se till att supporten
inte ger olika svar på samma fråga
Red ut om vi kan arbeta smartare med Heroma. Nu gör chefen
mycket av arbete där löneassistenter tidigare gjorde en del. Chefer
tar hjälp av bla omvårdnadspersonal idag

	
  

X
X
X

Ge chefer med administrativt stöd

X
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Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

X

Ge chefer kontinuerlig handledning (gärna från utomstående)

Ta bättre tillvara erfarenheter från andra projekt och aktiviteter,
tex CHEFIOS -rapporten
Gör chefsintroduktionen bättre och låt den genomföras under
längre tid, gärna arbeta tätt med erfaren kollega
Red ut vad som är viktigt att informera om, särskilt bland all
mailinformation som kommer
Skapa likvärdiga förutsättningar för cheferna – idag är det väldigt
olika – sätt ”standards”, nyckeltal
Ställ krav på att möten måste ha ett planerat och förberett innehåll
Se till att chefen har förutsättningar att arbeta med
personalärenden, t.ex. sjukskrivningar, rehabilitering mm
Låt enhetschefer ha egna APT

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X
X
X
X
X
X
X

Chefens uppdrag

Område

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Bättre samverkan vid vårdplanering mellan kommun och hälsosjukvården
Ge chefen förutsättningar att leda arbetet
Ge chefen stod och ”assistans”, mindre områden och
personalgrupper
Fastställ rutiner – sunt förnuft är inte alltid bra
Dokumentation behöver kvalitetssäkras, det krävs mer datorvana
för att göra genomförandeplaner
Bättre administrativa resurser för cheferna, nu används
omvårdnadspersonal ibland
Heromaarbete borde kunna ta mindre tid
Låt medarbetare tycka till om sin chef t.ex. enkät, underlag för
förändring och förbättring
Cheferna behöver färre medarbetare och enheter att ansvara för

Närvarande
ledarskap

	
  

Chefer ska vara med i färre grupper
Ta ställning till hur ”synlig” chefen ska vara, chefen måste ha
förutsättningar att ”vara på jobbet”, det behövs mer ”vardagsnära
ledarskap på arbetsplatsen”, skiljer mellan äldreomsorg och
funktionshinderverksamheten
Tydliggör för chefen att hon är ”förebild” för övrig personal
Ge chefen förutsättningar att kunna vara närvarande, då kan
chefen lyssna, bry sig, delegera arbetsuppgifter, lösa problem
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Genomfört	
  under	
  
projekttiden

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

Chefens uppdrag

Område

Övrigt

	
  

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Gör medarbetarnas förväntan på chefen tydlig

X

Lyssna på personalens åsikter, även sommarvikarier

X

Prioritera dialog och medarbetarsamtal

X

Stärk det ömsesidiga förtroendet mellan chef och medarbetare

X

Förbättra rehabinformationen till hemtjänstgrupperna

X

Ha bättre koll på pensionsavgångar i daglig verksamhet
Tydliggör vilka LSS-patienter varför en är inskrivna i
hemsjukvården och andra inte
Chefer som rekryteras ska ha bra utbildningsbakgrund

X

En chef för alla anhörigstödjare

X

Fler studiebesök av LSS-handläggare i verksamheten

X

Förbättra rehabinformationen till hemtjänstgrupperna

X
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X
X

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

	
  

Styrning och ledning
Område

Kvalitetssäkring

Åtgärder

Synpunkter/förslag

Till
handlingsplanen

Genomfört	
  under	
  
projekttiden

Tydliggör vilka rutiner och riktlinjer som gäller

x

Verksamhetsbok med rutiner som gäller alla.

x

Säkerställ att alla kan dokumentera

X gör vi

Klargör vem medarbetaren vänder sig till om chefen inte är
på plats
Låt medarbetare vara med och lämna synpunkter vid
upphandling
Medarbetare vill ha realistiska och konkreta mål som går att
utvärdera
Uppdatera det personalpolitiska programmet, stämmer inte
med verkligheten idag
Biståndshandläggare borde gå med för att kunna bedöma
rätt tid
Förbättra hantering av felanmälan och skötsel av AB
Bostäder

Bemanning och
organisation

	
  

Aktualiseras	
  ev	
  
längre	
  fram

x
x
x
x
x
x

Sprid goda exempel t ex möjlighet att äta i skolmatsal

x

Utvärdering av stadsdelarnas verksamhet utifrån
likställigheten

X finns uppdrag
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Önskemål om facknämnd för äldreomsorg för att skapa lika
villkor
Kommungemensamverksamhet sitta centralt, styra och
ställa
Resursteamet egen verksamhet, samma koncept
äldreomsorg
Jobba över stadsdelarna, tex tomma platser i säbo	
  

X finns uppdrag
x
x

x

Starta städpatruller igen

x

Hoppa inte på projekt som man vet inte fungerar på andra
platser

x

En övergripande HSL-chef

x

Slå ihop Arbetslivsförvaltningens daglig verksamhet med
boenden inom funktionshinderverksamheten

x

Fler kommunala palliativa boenden

x

Lägg ut reservtid på förmiddagen i hemtjänsten som
medarbetare själv kan bolla med
Tydliggör boendestödjare och hemtjänstens olika uppdrag

x
x

Anställ logoped i kommunen

x

Utveckla kommunikation/dialog mellan kommun och
region

Brukarperspektivet
	
  

x

Vart tog Bokvämt vägen

x

Gemensam seniorboendekö för kommunal boenden

x

Skälig levnadsnivå måste vara lika på kommunnivå
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X
budgetuppdrag

Utvecklingsenheten ska driva brukarperspektivet

x

Gratis resor för sjukpensionärer

x

Medarbetare ska behärska det språk som brukaren har
”En väg in” tydligt vem man ska vända sig till när det gäller
olika äldrefrågor, lots eller servicedesk
Kanske en vårdcentral för äldre

x
x
x

Utveckla nischade boenden tex för yngre -äldre

x

Plan för pensionärer som talar annat språk

x

Plan för demensomvården
Styrdokument saknas för hur ändamålsenliga lokaler för
äldre ska byggas
Fler avlastningsplatser för de som vårdar i hemmet

X finns

Träffpunkter inte bara i centrum

X finns

Jobba med fallprevention

X pågår

Jobba med förbyggande insatser, matkassar, fixartjänst

X pågår

X finns
X finns

Fler lägenheter Söderkullagatan

x

Få tillgång till träningslokaler

x

Fortsätt med att laga varm mat
Ansvar och befogenheter

	
  

Arbeta med implementering i lägsta ledet
Ledningen ska ha koll på styrdokument och långsiktiga
planer.
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X
Behovsprövat
x
x

x

Resursfördelning
Kompetensförsörjning
Utbildning i bemötande
Övrigt
Bygg ingen kanal i stan
Salta istället för att lägga
singel på
handikappparkeringsplatser

	
  

Mer långsiktig budget, gärna mandatperiod

x

Mer lärlingsutbildningar

x

Personalutbildning även för +50, utbildning skräddarsys

X finns

Utbildning i hur man uttrycker sig i tal och skrift

X finns

Ta fram karriärtrappa för omvårdnadspersonal

x

Återinför vårdbiträde och undersköterska
Jobba med att marknadsföra omvårdsnadsarbetet

x
x

Intervjua gymnasieungdomar på omsorgslinjen
Utveckla ssk-organisationen med duktiga undersköterskor,
karriärstege för omvårdnadspersonal
Gruppombud länken in mot verksamhet

X gör vi

Använd den kompetens som vi har
Få ta del av ny forskning för att kunna tillgodose brukarens
behov
Fortbildning efter hand som brukarens behov förändras
Gemensam utbildning för alla i Borås Stad i
förflyttningsteknik
Höj statusen på omvårdnadsyrket
Gör reklam för Borås, profilera i Göteborg för att inte
tappa kompetens

x
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X
x

X görs idag
X
x
x
x
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Ett gott liv var dag
Vård- och omsorgsprojektet

Politisk handlingsplan

JUNI 2014–JUNI 2015

Augusti 2015–juni 2016
Förslag som kräver politiska beslut

Skäl till förslaget

Aktivitet

Skapa tillgängliga bostäder för äldre och
personer med funktionsnedsättning

Det behövs säkra och trygga bostäder i
lättillgänglig och aktiverande miljö.

Ny lydelse: Skapa tillgängliga bostäder
för äldreomsorgen och Sociala omsorgsnämndens målgrupper.

Mer flexibla boendelösningar krävs för
att täcka varierande behov av stöd på
grund av ålder och/eller funktionsnedsättning.

• Kartlägg beståndet av bostäder för äldre
och personer med funktionsnedsättning,
t.ex. vård- och omsorgsboende, korttidsplatser, servicebostäder, övergångslägenheter, trygghetsboende, seniorboende,
bokvämtlägenheter.

• Utreda särskilda behovet av boendelösTillgängliga lägenheter bör användas på ningar för personer med funktionsnedsättett optimalt sätt.
ningar.
Tillägg: Kvarboendeprincipen ifrågasätts

• Presentera åtgärdsplan när det gäller
ombyggnad, nybyggnad och eventuella
nedläggningar. Hur möter Borås Stad
framtidens behov och efterfrågan? Flexibla
boendeformer, hur utvecklar vi befintliga
boenden, kategoriboenden/profilboenden av olika slag. Se över anvisningsrätt.
Vilka samarbetspartner behöver vi i denna
process?

Ansvar
Stadsdelsnämnden
Öster.
Östers kommungemensamma verksamhet,
boendeplaneringssektionen i samarbete med
Sociala omsorgsnämnden och övriga berörda
kommunala nämnder
och bolag.

Tidplan
Långsiktig kartläggning
och översyn startar
september 2015.
En kortsiktig plan
presenteras i oktober
2015.
Ny lydelse: En kortsiktig kartläggning presenteras i oktober 2015.
Tillägg: Resultatet
presenteras i juni 2015.
Löpande information till
äldreutvecklingsutskottet

Tillägg: Utreda kvarboendeprincipen
Utveckla Träffpunkt Simonsland till ett
kontaktcenter/servicecenter för äldre
och personer med funktionsnedsättning.

Brukare och anhöriga upplever att
det är svårt att komma i kontakt med
kommunen. Informationen ska vara
kommungemensam och tydlig. För personer med funktionsnedsättning finns
behov av någon form av guidefunktion
då man har många kontakter.

Ta fram ett förslag på hur Träffpunkt
Simonsland kan utveckla sin verksamhet med ett kontaktcenter/servicecenter
utifrån värdskap, information och stöd både
på individuell och kommungemensam nivå
samt frivilligcentral för äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnden
Öster.

Utveckla och hitta en struktur för
kommunens frivilligverksamhet, det ger
enskilda en meningsfull vardagoch en
ökad livskvalitet.

Beskriv de funktioner som behövs för att
möjliggöra detta:

Tillägg: Sociala omsorgsnämnden ansvarar
för lotsfunktionen

Eftersom en frivilligcentrals verksamhet
ska utgå från medborgarnas behov och
önskemål, så bidrar denna verksamhet
till medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället.

• En lots/guideperson för personer med
funktionsnedsättning (en tjänst som kan
utvecklas under en tvåårig försöksverksamhet).
• En tjänst med funktionen att samordna
frivilligverksamheten.

Östers kommungemensamma verksamhet i
samarbete med Sociala
omsorgsnämnden.

September 2015–juni
2016

Förslag som kräver politiska beslut

Skäl till förslaget

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

Utveckla möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att ta del av Borås
Stads fritids- och kulturutbud samt föreningslivet.

Borås Stads kultur- och fritidsutbud är
öppet för alla oavsett funktionsnedsättning men den enskilde upplever inte
alltid att det är möjligt att ”använda och
delta i verksamheten”.

• All verksamhet ska var inkluderanade
vilket ska framgå av verksamhetens information. Tydliggör hur Borås Stads utbud av
fritid och kultur är tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning.

Start september 2015
Uppföljning juni 2016

Den enskilde ska inte ha merkostnader
på grund av sin funktionsnedsättning.

• Öka möjligheten för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning att delta i befintligt utbud, t.ex. badresor och koloni.

Sociala omsorgsnämnden i samarbete med
stadsdelsnämnder,
Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden.

Sociala omsorgsnämnden. Samarbete med
andra berörda nämnder.

Start september 2015
Uppföljning juni 2016

Sociala omsorgsnämnden i samarbete med
Arbetslivsnämnden.

September–december
2015

• Utred möjligheten att införa ett ”följa
med-kort” som ger medföljande person
gratis entré i kommunens lokaler och
arrangemang. Kan vidgas även till privata
arrangörer.
Inför värdighetsgarantier som riktar sig
till personer som får stöd inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin
samt Arbetslivsförvaltningens dagliga
verksamhet.

Vi behöver klargöra förbättringsområden som avser bemötande, kompetens,
kontinuitet, individuelllt anpassat stöd
samt upppföljning av den enskildes
insatser.

I värdighetsgarantierna ska det framgå
vilka regler som gäller för verksamheter
som ger stöd till enskilda i funktionshinderverksamhet.

Öka möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att få arbete på
reguljära arbetsmarknaden.

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer som tillhör LSS
personkrets 1 § 3 p. ska ha samma
möjlighet till biståndsbedömnd sysselsättning och samma rätt till ersättning
som personer som tillhör LSS personkrets 1 § 1 och 2 p.

• Ta fram tillämpningsföreskrifter för beslut
om sysselsättning enligt SoL för personer
med psykisk funktionsnedsättning och för
LSS personkrets 1 § 3 p. Utred om habiliteringsersättning kan tillämpas för personer som beviljas sysselsättning enligt SoL.

Ge sysselsättning åt personer med
psykiska funktionsnedsättningar och
personer som tillhör LSS personkrets 1
§ 3 p.
Ny lydelse: Öka möjligheterna till sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar och personer
som tillhör LSS personkrets 1 § 3 p.

Personer som står nära arbetsmarknaden ska få stöd i att våga ”pröva”.

Värdighetsgarantierna är skrivna och
riktade till den som har stöd och insatser
och blir ett komplement till ”Program för
tillgänglighet 2015–2018 och dess handlingsplan”.

• Utöka arbetet med praktikplatser. Samarbete med AF och FK för att underlätta
för personer som får möjlighet till anställning.

Förslag som kräver politiska beslut
Ställningstagande till arbetsgruppens
förslag till definition om vad en Hälsosam organisation är i vård och omsorg.
(Bilaga)

Ta fram en kompetensförsörjningsplan
för vård och omsorg

Skäl till förslaget

Ansvar
Stadsdelsnämnderna
och Sociala omsorgsnämnden

Tidplan
Hösten 2015

Det blir tydligt vad äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet menar med
en ”Hälsosam organisation”. Tydligheten
bidrar till möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare.

Politiskt beslut i stadsdelsnämnderna och
och Sociala omsorgsnämnden.

Vård och omsorg måste säkerställa
verksamhetens behov av kompetens
utifrån brukares och medborgares
framtida behov.

Ta fram en kompetensförsörjningsplan i
syfte att skapa en långsiktig enhetlig och
tydlig strategi för kompetensförsörjning
utifrån vård- och omsorgsverksamhetens
behov. Planen ska visa hur Borås Stad kan
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
personal med rätt kompetens och innehålla alla berörda yrkeskategorier inklusive
chefer.

Kommunstyrelsen i
samarbete med stadsdelsnämnderna, Sociala
omsorgsnämnden och
Utbildningsnämnden.

September 2015–juni
2016

• Gör en egenanalys av kostnaderna inom
äldreomsorgen samt jämför med liknande
kommuner.

Kommunstyrelsen i
samarbete med stadsdelsnämnderna.

Analysen av vård och
omsorgsboende redovisas i tertial 2, 2015.

Säkerställa att det finns personal
som har de kunskaper, förmågor och
erfarenheter som krävs för att kunna
ge ett bra stöd och en god service och
omsorg.
Gör en översyn av äldreomorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och
uppföljningssystem

Aktivitet

Kommunen har höga kostnader i förhållande till likvärdiga kommuner både
när det gäller hemtjänst och vård- och
omsorgsboende enligt uppgifter som
framgår i kommundatabasen Kolada.
Bättre resursutnyttjande, brukarens
behov och bemanning måste vara kommunicerande kärl.
Det är viktigt med likställighet av insatser för brukare.

Ny lydelse: Politiskt beslut i Kommunstyrelsen efter kommunikation med stadsdels- Ny lydelse: Kommunnämnderna och Sociala omsorgsnämnden. styrelsen i samarbete
med stadsdelsnämnderDefinitionen kan därefter kompletteras
na och Sociala ommed verktyg för att enklare kunna tas på
sorgsnämnden.
APT.

• Titta över befintliga ersättningssystem.
• Föreslå målvärde och uppföljningsområden för att tydliggöra nivån för kommunens
äldreomsorg.

Ny lydelse: Ställningstagande hösten 2015.
Tillägg: Uppföljning
juni 2016

Analys av hemtjänsten
redovisas under dec
2015.
Förslag på produktionsersättningar till 2016

Förslag som kräver politiska beslut

Skäl till förslaget

Utveckla informations och kommunikaTrygghet och service i hemmet med
tionsteknik ( IKT) inom vård och omsorg. hjälp av digital teknik kommer att
användas i framtiden som ett alternativ
och/eller ett komplement till vård- och
omsorgspersonalens fysiska tillsyn.
Det kan finnas flera syften med att
använda dessa metoder.
Ett syfte kan vara att stärka den enskildes självbestämmande och integritet
genom att hen i större utsträckning kan
bestämma över sin vardag.

Aktivitet
• Gör en omvärldsanalys kring tekniska
hjälpmedel och se hur andra gör för att
möta den kommande generationens behov
och önskemål.
• Med hänsyn till etiska ställningstagande
avgöra vilka insatser/IKT lösningar Borås
Stad ska erbjuda brukaren.
• Ta fram rutiner och riktlinjer för en individuell bedömning. Det är den enskildes
samtycke, förutsättningar och behov som
avgör om insatsen är lämplig.

• Utveckla förvaltarskapet när det gäller ny
Ett annat kan vara att förbättra säkerteknik och samla allt på ett ställe.
he- ten för den enskilde och ge möjlighet att bo kvar i sitt boende och röra sig • Höj medvetandet hos personal och beslutsfattare om behovet av digitala tjänster
fritt i samhället.
och höj kunskapen om vilka möjligheter
som finns.
• Planera för fortlöpande utbildningar för
chefer och medarbetare ”längst ut i linjen”
för att man ska kunna använda systemen
så effektivt som möjligt. Det räcker inte
med utbildning vid införandet av ett nytt
program. Personalomsättning, uppdateringar mm kräver fortlöpande och effektiva
utbildningsinsatser annars innebär det
”merjobb” och ineffektivt arbete. Uppgifter
som inloggning, lösenord och tillgänglighet
till datorer och smarta telefoner måste lösas enkelt och snabbt, så är inte alltid fallet.
• Tillgänglig teknik på boenden.
• Teknik som stöd i hemmet vid t.ex. tillsynsbesök.
• Utred att anställa en IKT-utvecklare.

Ansvar

Tidplan

Stadsdelsnämnden
Öster

Utredning september–
december 2015

Östers kommungemensamma verksamhet i
samarbete med Sociala
omsorgsnämnden

Genomförande under
2016

Förslag som kräver politiska beslut
Utveckla hemtjänstens arbetssätt vad
gäller beställd och utförd tid

Skäl till förslaget

Aktivitet

Ge biståndshandläggare och legitimerad personal en säker metod att beställa insatser av hemtjänsten utifrån ÄBIC
(Äldres Behov I Centrum) /ICF (International Classification of Functioning).

Utveckla ett förslag på modell för handläggning, beställning Tillägg: och uppföljning av hemtjänst och delegerad
hemsjukvård som inte har fokus på tid utan
utgår från den äldres behov.

Tillägg: En av Kommunfullmäktiges
indikatorer är” Antal personer som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar”

Utred vilka möjligheter planeringsmodulen
TES har för att förbättra kontinuiteten i
hemtjänst.

Ansvar
Stadsdelsnämnden
Öster.
Östers kommungemensamma verksamhet i
samarbete med berörda
verksamheter i stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnden.

Tidplan
September–december
2015

Ett gott liv var dag
Vård- och omsorgsprojektet

Verkställighetsplan

JUNI 2014–JUNI 2015

Förvaltningens uppgift, inga politiska beslut krävs
Augusti 2015–juni 2016

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Skapa lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och öppna mötesplatser (avsedda för personer inom vård och omsorg).

Mötesplatser och träffpunkter ska vara
till för alla som önskar delta. Begränsningar ska inte finnas.

Aktivitet

• Kartlägg öppna mötesplatser utifrån
hur tillgängliga och tilltalande de är.
Områden som behöver kartläggas är
IT-tillgänglighet, fysisk tillgänglighet,
Behov av träffpunkter för personer med
finns hinder för deltagande utifrån ett
psykiska funktionsnedsättningar och för
omvårdnadsbehov, hur väl uppfyller
personer som slutat på daglig verksaminnehåll/aktiviteter behov och önskehet.
mål.

Ansvar

Tidplan

Förvaltningschefer, Stadsdelsförvaltningen Östers
kommungemensamma
verksamhet i samarbete
med Sociala omsorgsförvaltningens boendeenhet.

Kartläggning genomförs
september till november
2015. Utredningsarbetet
startar december 2015.

Förvaltningschefer. Samarbete måste ske mellan
Stadsdelsförvaltningen
Östers kommungemensamma verksamhet och
Sociala omsorgsförvaltningen.

Kartläggning hösten
2015. Införande SIP hösten 2015.

• Utred behov av ny träffpunkt för
personer med omfattande funktionsnedsättningar och utreda om befintliga
träffpunkter för personer med psykiska
funktionsnedsättningar kan utvecklas
med mera aktiviteter.
Kvalitetssäkra arbetet för genomförandeplan, vårdplan/rehabplan och Samordnad individuell plan (SIP).

Den enskilde ska vara delaktig och ha
inflytande över hur stöd och insatser
ges.
Kontinuitet hur insatsen utförs ger
trygghet.

• Kartlägg nuläge med hjälp av statistik
i Viva.
• Ge förutsättningar för genomförande
och uppföljning vid personalplanering.
• Ta fram vägledning för uppföljande
samtal.
• Utveckla metoder för uppföljning av
stöd och insatser för personer som
saknar förmåga att uttrycka sin egen
uppfattning i tal.
• Ta fram plan för utbildning till medarbetare både när det gäller dokumentationen men också de digitala verktygen.

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Fortsatt tillgänglighetsarbete med fokus Borås Stad har ett systematiskt
på tillgänglighet för personer med kogni- tillgänglighetsarbete som bör komtiva funktionsnedsättningar
pletteras och utvecklas för att i större
utsträckning möta behov hos personer
med nedsatt kognitiv förmåga.
Området tillgänglighetsanpassning för
denna målgrupp är komplext.

Folkhälsofrämjande insatser – förebyggande arbete

Folkhälsomyndighetens formulering om
äldre: ”Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social
och psykisk hälsa optimeras så att äldre
människor kan ta aktiv del i samhället
och åtnjuta ett självständigt liv med god
livskvalitet utan att diskri- mineras på
grund av ålder”.
Generellt är hälsan sämre hos personer
med funktionsnedsättning, många har
ansträngd ekonomi och upplever social
isolering.
Personer med funktionsnedsättning
löper större risk att bli utnytttjade på
olika sätt.

Aktivitet
• Utöka den kommungemensamma
arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor
med kompetens i området.

Ansvar

Tidplan

Förvaltningschefer. Samarbete mellan berörda
förvaltningar.

Start januari 2016

Förvaltningschefer stadsdelar, Sociala omsorgsförvaltningen och Fritid- och
folkhälsoförvaltningen
tillsammans med Stadsdelsförvaltningen Östers
kommungemensamma
verksamhet. Samarbete exempelvis mellan
primärvård, SÄS, pensionärsorganisationer och
funktionshinderföreningar.

Start januari 2016, uppföljning juni 2016

• Säkerställ att man har det kognitiva
perspektivet när man arbetar med
fysisk tillgänglighet.
• Utred om det finns behov av att fastställa standard och ansvar för tillgänglighetsanpassning av kommunikation
och information i kommunen för att öka
tillgänglighetsanpassningen av t.ex.
webbplatsen.

• Kartlägga befintliga samt ta fram förslag till nya inbjudande och hälsofrämjande utemiljöer med stimulerande
aktivitetsplatser.
• Förmedla/informera om tips på aktiviteter som inte är så kostsamma.
• Utveckla stöd till den enskilda i att
våga delta i ideela föreningars aktiviteter.
• Samverka med föreningar och frivilligorganisationer
• Fortsatt arbete med Schyssta rela- tioner inom Sociala omsorgsförvalttningen
(SOF) erbjuds även inom socialpsykiatrin.
• Minska fallskador

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Aktivitet

Tidplan

Förvaltningchef SOF

Utredning september–december 2015

Utred och ta fram förslag på hur anhörigstöd och anhörigråd ska formas på
särskilda boendeformer.

Förvaltningschefer

Januari–juni 2016

• Anordna öppna informationstillfällen
med olika teman tillsammans med den
planerade lotsen.

Förvaltningschef SOF

Start september 2015–
uppföljning juni 2016

Förvaltningschef SOF

September–december
2015

Kortidvistelse och korttidstillsyn för ungdomar i personkrets LSS 1 § 1 p. som
inte har en utvecklingsstörning.

Dessa ungdomar har en autismspektrumstörning men går inte i särskolan.
När de fyller 13 är det inte lämpligt att
de är kvar på sitt vanliga fritids.

• Utred omfattning och behov för målgruppen.

Utveckla former för anhörigstöd på
särskilda boendeformer inom äldre och
funktionshinderverksamheten

Stödet till anhöriga ser idag olika ut på
särskilda boendeformer.

Kvalitetssäkra funktionshinderverksamhetens myndighetsutövning och ärendeprocess från ansökan om insats till
beslut

De som har behov av stöd måste känna
till olika insatser och hur man kan söka.
De sökande och deras företrädare ska
känna sig väl bemötta och välinformerade under hela handläggningprocessen.
Barn och ungdomars perspektiv ska
tydligt framgå i ärendeprocessen.

Se anhöriga som en resurs.

Ansvar

• Utred om LSS- verksamheterna korttidstillsyn och korttidsvistelse samordnas för denna målgrupp.

Kommungemensam
äldreomsorg i samarbete
med Sociala omsorgsförvaltningen

• Utarbeta rutiner för kommunikation
med den sökande under ärendeprocessen, uppge ungefärlig handläggningstid, motivera och förklara beslut
så att den enskilde kan förstå, och
vid behov erbjuda personligt möte vid
avslag.
• Ta fram förslag på olika arbetssätt
för att ge barn och ungdomar större
möjlighet att vara delaktiga vid ansökan
och planering av av stöd.

Erbjud tillgänglig information inom funktionshinderverksamheten vid erbjudande om boende, val av daglig verksamhet
eller planering av boendestöd och
personlig assistans.

Förståelse är grunden för att kunna
vara delaktig och för att kunna påverka
vid val av boende och sysselsättning
och vid planering av stöd och insatser.

• Utveckla anpassad information till den
enskilde , både skriftlig och muntlig.
• Samla kompetens kring alternativa
kommunikationssätt för förvaltningens
olika målgrupper.
• Utred möjligheten att tillsätta en tjänst
som kommunikatör inom SOF.

Förslag som är verkställighet
Förbättra samarbetet inom kommunen
och med andra vårdgivare – underlätta
vårdens övergångar.

Skäl till förslaget

Aktivitet

Patientens behov av samordning överbryggar gränserna mellan olika professioner, huvudmän och vårdnivåer.

• Utveckla arbetssätt för att underlätta
”en väg in i hemsjukvården”, trygg hemgångsmodellen, tvåpartskommunikation
i IT-system, telefon- och videovårdplaneringar, läkare i hemsjukvården,
samarbete inom organisationen och
likställighet i Borås Stad.

Förvaltningschefer,
Stadsdelsförvaltningen
Östers kommungemensamma verksamhet och
MAS tillsammans med
berörda verksamheter i
stadsdelarna.

• Vidareutveckla arbetet som sker i
närvårdssamverkan.

I samarbete med SÄS och
primärvård (närvårdssamverkan) men också FoU
Sjuhärad.

Genom att arbeta i team blir det tydligare vilka behov patienten har. Det ökar
patientens delaktighet och motivation
och arbetet blir mer strukturerat.

• Ta fram statistik vad gäller IT-system,
undvikbar slutenvård, minskade återinläggning, antal hembesök. Kartläggning
behövs för mer lika arbete.
Utöka anhörigstödet att även omfatta
barn och ungdomar under 18 år.

Anhöriga under 18 år ingår inte anhörigkonsulenternas uppdrag.

• Utred varför anhörigstödet i Borås
Stad inte omfattar barn och ungdomar
under 18 år.

Ansvar

Tidplan
Kartläggning för mer lika
arbete hösten 2015

Förvaltningschefer

Start januari 2016

Förvaltningschefer. Samarbete mellan stadsdelarna och Sociala omsorgsförvaltningen.

Start januari 2016

• Utred hur anhörigstöd till syskon och
barn till personer med funktionsnedsättning kan anordnas.
Tydliggöra ansvarsgränser mellan Sociala omsorgsförvaltningen och stadsdelarna.

De gränsdragningar som 2005 fastställdes mellan kommundelsnämnderna
och Sociala omsorgsnämden behöver
revideras för att motsvara nuvarande
organisation och verksamheter.
De som har stöd kan känna sig otrygga
vid byte av verksamhet vid 65 år. Personal inom äldreomsorgen saknar ibland
kompetens för att ge stöd till personer
som kommer från socialpsykiatrin eller
funktionshinderverksamheten.

• Tydliggör vad funktionshinderverksamhet enligt SoL för personer under 65 år
omfattar. Tydliggör gränserna i förhållande till IFO och äldreomsorg.
• Ökat samarbete för den enskildes
bästa.
• Rutiner för att underlätta för den enskilde och personal när stödet tas över
av äldreomsorgen.

Förslag som är verkställighet
Ta fram en kommungemensam plan för
införande av vårdpreventivt arbetssätt
inom äldreomsorgen

Skäl till förslaget
Öka trygghet och säkerhet för enskild,
likställighet och rättsäkerhet i hela
kommunen.
Att arbeta för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen
är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande.

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

• Öka användandet av bedömningsinstrument och riskbedömningar: Senior
Alert, aktivitetsbedömningar, funktionsbedömningar, MMSE, BPSD, symtomskattningar, läkemedelsgenomgång.

Stadsdelschefer, Stadsdelsförvaltningen Östers
kommungemensamma
verksamhet, MAS, tillsammans med berörda verksamheter i stadsdelarna.

Inspirationsdag för
vårdpreventivt arbetssätt
våren 2016, förberedelse
hösten 2015.

• Arrangera en inspirationsdag för vårdpreventivt arbetssätt.

Ge tydlig information till brukare inom
äldreomsorgen gällande rättigheter,
möjligheter och begränsningar

Tydlighet/samma information till brukare och närstående.

Utse en arbetsgrupp som tar fram ett
utförligt och tillgängligt informationsmaterial som kan lämnas på hembesök,
vårdplaneringar, uppsökande verksamhet m. m. Viktigt att det är samma för
hela staden.

Stadsdelsförvaltningen
Östers kommungemensamma verksamhet
tillsammans med berörda
verksamheter i stadsdelarna

September–december
2015

Ta fram kompetensöverföringsmodell för
sjuksköterskor

Förbättrad rekrytering, behov av redskap för att nyanställd ska få hjälp och
stöd att komma in i yrkesrollen och
känna trygghet.

• Kartlägg hur vi på bästa sätt kan ge
stöd till nyrekryterade sjuksköterskor
att komma in i yrkesrollen och känna
trygghet.

Kommunchef, förvaltningschefer

September–december
2015

• Ta fram förslag på metoder t.ex. mentorskap
Kommungemensam bemanningsprocess Alla arbetsplatser inom vård och omför vård och omsorg
sorg ska arbeta med optimerad bemanning

Implementera processen

Förvaltningschefer

Påbörjat, klart december
2015

Arbeta med definitionen av ”Hälsosam
organisation”

Behandlas på arbetsplatträffar (APT),
enklare verktyg (samtalskort) finns för
genomförande.

Förvaltningschefer

Start januari 2016

Det blir tydligt vad äldreomsorg och
funktionshinderverksamhen menar med
en ”Hälsosam organisation” och bidrar
till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Ta fram medarbetaröverenskommelse för Tydliggörande av förväntan, krav, förutvård och omsorg. Stärk utvecklingssam- sättningar m.m. från både arbetsgivare
och medarbetare.
talets roll från ett dokumenterat samtal
till en tydlig överenskommelse mellan
medarbetare och chef som innebär ett
förtydligande av arbetsgivarens ansvar
för förutsättningarna för medarbetarskapet och den ömsesidiga förväntan som
finns mellan chef och medarbetare.

Aktivitet
Medarbetaröverenskommelse för vård
och omsorg arbetas fram. Underlag för
detta finns i arbetsgruppens rapport.

Ansvar

Tidplan

Förvaltningschefer

Start september 2015

Gå igenom rehabiliteringskedjan och
tydliggör bl.a. ansvarsfördelning, se över
arbetsformer och pröva funktionsbaserad indelning.

Tar tid för chefer. Många ärenden. Knyta Utredning
till funktion istället för person.

Kommunchefen, förvaltningschefer

Start januari 2016

Förbättra arbetsplatsträffarna när det
gäller deltagande, form och innehåll. Möten i olika former är nödvändiga inslag i
verksamheten. Av alla möten så har arbetsplatsträffarna (APT) en särställning
eftersom de berör samtliga medarbetare.

Delaktighet och inflytande är en väsent- Utredning
lig del i arbetsmiljön och medarbetarnas
engagemang, kunskaper och kompetens är viktiga för att utveckla verksamheten på ett bra sätt. En väl fungerande APT är en viktig förutsättning för en
hälsosam organisation. Det finns goda
exempel i kommunens verksamhet att
dra nytta av. Många frågor belastar
APT, pröva om andra forum behövs för
verksamhetsfrågor.

Kommunchefen, förvaltningschefer

Start september 2015

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

Stärk och utveckla chefsöverenskommelsen
Överordnad chef ska ta ansvar för att
säkerställa att underordnad chef har
förutsättningar och stöd för att lösa sitt
uppdrag och att det finns tillräcklig överensstämmelse mellan uppdrag, budget
övriga resurser och förväntat resultat.
Ansvaret ska dokumenteras i chefsöverenskommelsen.

Det verktyg som finns för att klarlägga
Arbetas succesivt in i chefsöverensoch tydliggöra ansvaret är Borås Stads kommelsen.
chefsöverenskommelse. Chefsöverenskommelsen är i grunden bra men
den måste succesivt få ett utvecklat
och förstärkt innehåll i enlighet med
förslaget. Överordnade chefer ska ta ett
tydligt ansvar. Dokumenteras i chefsöverenskommelsen som förutsättning
och stöd för underordnad chef.

Förvaltningschefer

Påbörjas september 2015

Tydliggör och slå fast principer och motiv
för verksamhetsstöd. De ska vara indivuella, dokumenterade, utgå från behov,
följas upp och omprövas och innefatta
alla de åtgärder som underställd chef
kan behöva för att lösa sitt uppdrag,
Varje chef ska ha en individuell plan.

Fungerar olika idag, förslaget säkerstäl- Arbetas succesivt in i chefsöverensler kvalitet och effektivitet. Bra pusselbit kommelsen.
vid rekryteringar. Öppenhet och likabehandling skapar förutsättningar för
uppdraget. Det verktyg som finns för
att klarlägga och tydliggöra ansvaret är
Borås Stads chefsöverenskommelse.
Chefsöverenskommelsen bör få ett utvecklat och förstärkt innehåll i enlighet
med förslaget.

Förvaltningschefer

Påbörjas september 2015

Skapa förutsättningar för chefer att
reflektera över vardagssituationer, pröva
och ompröva, söka kunskap som stärker
förmågan att agera i nya situationer.

Högt tempo idag, ingen tid för eftertanke och reflektion.

Arbetas succesivt in i chefsöverenskommelsen.

Förvaltningschefer

Start januari 2016

Förbättra innehåll och utformning av
verksamhetsstödet. Det är avgörande
för att lösa uppdrag och uppgift. Det kan
vara samordnare, planerare, biträdande
enhetschef utifrån chefens behov.

Otillräckligt idag, ibland slumpmässigt
utformat. Stöd för chefen att lösa uppdrag måste förbättras.

Verksamhetsstöd i form av fysisk
person för chefer ska ha riktvärdet 0,5
årsarbetare/30 årsarbetare. Kravprofil
ska tas fram.

Förvaltningschefer

Förberedelser september–december 2015,
genomförande startar
januari 2016

Skapa bättre förutsättningar för framförhållning och planering.

Jobba smart, strukturerat, transparent,
undvika kollisioner med andra enheters
aktiviteter, koll på läget.

Ta fram årshjul (aktivitetskalender) för
planering, genomförande och uppföljning för (enhets)chefer.

Förvaltningschefer

September–december
2015

Förbättra verksamhetsstödet

Förslag som är verkställighet
Behovsanpassa HR och ekonomistöd

Skäl till förslaget
Många HR- och ekonomiuppgifter
utförs idag av första linjens chefer, det
har skett en förskjutning av uppgifter
och genomförande av olika processer
till enhetschefer.

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

Utredning av HR och ekonomistöd ge- Kommunchef, förvaltnomförs för att bättre avlasta och stödja ningschefer
enhetschefer och verksamhet.

September–december
2015

Jobba smart, inte uppfinna hjulet på
Ta fram chefshandbok med väsentliga
processer, riktlinjer och rutiner ska finnas nytt, enkelhet, tillgängligt
på intranätet

Ta fram chefshandbok

Kommunchef, förvaltningschefer

September–december
2015

Öka chefers kunskap om förutsättningarna för att leda och fördela arbetet och
lämna uppdrag till medarbetare inklusive
skillnad mot delegation i kommunalrättslig mening

Kompetenshöjande insats, bättre resursutnyttjande

Utbildningsaktivitet

Kommunchef

Hösten 2015

Frågor kring fastigheter och bilansvar
utreds med målsättningen att de ska ha
en annan tillhörighet än hos enhetschefer

Bättre resursutnyttjande

Utredning

Förvaltningschefer

September 2015–juni
2016

Stärk fortlöpande arbetet i ledningsgrupper

Stärker samverkan, stöd i chefsuppgift

Utbildning

Förvaltningschefer

Start våren 2016, uppföljning juni 2016

Förbättrad tillgänglighet till chef på röda
dagar och helger. Verksamheten bedrivs
dygnet runt, alla dagar, året runt.

Trygghet för medarbetare, bättre
arbetsmiljö för chefer (idag ständigt på
pass) utanför arbetstid utan ersättning.

Utredning av chefsstöd till personal vid
röda dagar och helger t.ex. telefonjour.

Förvaltningschefer

September–december
2015

Sprid kunskapsöversikten ”Problematisering av äldreomsorgsarbetet” i organisationen från kommunens jämställdhetssamordnare.

Presentation av aktuell forskning och
professionsfrågor. Stärker yrkesstoltheten.

Seminarier

Kommunchef

Under 2016

Effektivitet och kvalitet i rekrytering
säkerställs i högre grad. Snabbare och
bättre beredskap för att möta chefsavgångar. Chefer behöver ej ta dubbla
chefsuppdrag. Utrymme för särskilda
uppdrag hos befintliga chefer.

Gemensam grupp med olika kompetenser sätts samman. Rekryteringsgruppen
rekryterar, introducerar och placerar.

Kommuncehfen, förvaltningschefer

Förberedelse september–
december 2015, start
årskiftet 2016

Rekrytering, introduktion
Chefer inom vård och omsorg ska rekryteras av en gemensam rekryteringsgrupp. Rekrytera flera chefer samtidigt,
introducera och placera.

2014 slutade 13 chefer.

Förslag som är verkställighet

Skäl till förslaget

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

Nyanställda chefer ska ges 1 månads
verksamhetsintroduktion innan de börjar
med ordinarie chefsarbetsuppgifter.
Introduktionsprogrammet ska vara
gemensamt över stadsdels- och förvaltningsgränser.

Fungerar väldigt olika idag. Säkerställer
effektivitet och kvalitet. Bra pusselbit i
rekrytering.

Introduktionsprogram tas fram.

Förvaltningschefer

Förberedelse september
–december 2015, start
2016

Samordna äldreomsorgens och funktionshinderverksamhetens rekrytering av
semestervikarier.

Inte ovanligt att samma sökande finns i
båda verksamheterna.

Förvaltningsgemensam rekryteringsgrupp.

Förvaltningschefer

September–december
2015

Samtala och medvetandegör nämnder,
förvaltningsledning, arbetsplatsträffar.

Förvaltningschefer

September 2015–juni
2016

Inköp och därefter utbildning av kommunikatörer och HR-specialister som
sedan kan stötta chefer.

Kommunchefen

Start september 2015

Kommunchefen samt
förvaltningschefer

September 2015–februari
2016

Utveckla möjligheter och förmåga att kommunicera
Diskutera beskrivningen av vård och
omsorgsverksamhetens ”kommunikationssystem” med bl.a. aktörer, kanaler
och budskap.

Förbättra flödet och dialogen i kommunikationssystemet i och mellan olika
nivåer.

Köp in ”feedbackverktyg och coachningsverktyg” som kan användas för att
stärka chefers kommunikation.

Enhetschefernas roll är central och de
behöver verktyg och förutsättningar
för att förbättra kommunikationen i
sina arbetsgrupper. Redan idag äger
Borås Stad ett verktyg som heter ”budskapsverktyget”.

Starta pilotarbetsplatser för att testa hur
kommunikativa insatser kan stärka en
arbetsplats.

Det finns inget övergripande stöd för
Pröva på en arbetsplats inom stadsdeenhetscheferna för hur de med kommu- larna och en inom Sociala omsorgsförnikation som verktyg kan skapa positiv
valtningen.
kultur och klimat på arbetsplatserna.

Det finns idag medarbetare som är
skeptiska till vad och vilken information
som når den politiska nivån i verksamheten.

DELPROJEKTRAPPORT
2015-05-18

Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”

”Hälsosam organisation”
– resultat och förslag till handlingsplan

Arbetsgruppen
Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen Öster
Maria Björkman, verksamhetsutvecklare, Stadsdelsförvaltningen Öster
Maria Gustafsson, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen Norr
Monica Ideböhn, enhetschef, Sociala omsorgsförvaltningen
Annika Klemming, kommunikationsstrateg, Stadskansliet
Ingela Mossberg, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen Väster
Linnea Nilsson, hälsoutvecklare, Stadskansliet
Magdalena Pettersson, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen Öster
Carola Samuelsson, jämställdhetssamordnare, Stadskansliet
Anna Johansson Thunebro, omvårdnadspersonal, Stadsdelsförvaltningen Norr
Jenny Wickander, HR-specialist, Stadsdelsförvaltningen Väster
Pelle Pellby, delprojektledare, organisationsutredare, Stadskansliet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten och definierade det övergripande målet på följande sätt;
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
”Hälsosam organisation” har varit ett av fem delprojekt. Rapporten innehåller dels en
redovisning av arbetet dels en handlingsplan som är en del i underlaget för projektets samlade
handlingsplan.
En hälsosam organisation omfattar en rad olika saker. Det innefattar t.ex. strategisk ledning,
styrdokument, organisation och bemanning, kultur, chefskap, arbetsmiljö, delaktighet mm. Det är
med andra ord effekterna av en rad olika insatser och kombinationen av insatser som är den
hälsosamma organisationen.
Rapportens fokus är förståelse för uppdrag och mål, definition av vad en ”Hälsosam
organisation” är, medarbetarskapets förutsättningar och ömsesidiga förväntningar mellan
medarbetare och ledning (i en medarbetaröverenskommelse), arbetsplatsträffarnas funktion som
”kitt” i verksamheten och kommunikationens betydelse.
Arbetsgruppens bidrag till handlingsplanen innehåller 4 förslag som förutsätter politisk
behandling och 18 förslag som är verkställighet.
Förslagen som är verkställighet kräver inga politiska beslut utan kan tas om hand av
förvaltningen.
I rapporten redovisas också förslag från dialogmöten med medarbetare och chefer.
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1. Inledning
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen var att
verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig
assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår att
handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden.
Utifrån Stadsrevisionens rapport noterade Kommunstyrelsen att det inom flera områden fanns
behov av både utvecklingsarbete och samordningsarbete. Samtidigt noterades att vissa delar kan
och bör göras på förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i form av vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”.
Mål
Kommunstyrelsen definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver
stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Uppdrag
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektorganisation
Vård- omsorgsprojektet har haft en politisk styrgrupp av rådgivande karaktär med
förtroendevalda från Kommunstyrelsen, representanter från Stadsdelsnämnderna Norr, Väster,
Öster samt från Sociala omsorgsnämnden.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under ledning av kommunchefen och
förvaltningscheferna för Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala
omsorgsförvaltningen, områdescheferna inom berörda förvaltningar samt Borås Stads
ekonomichef och personalchef. Projektledare har varit Borås Stads kvalitets- och utvecklingschef.
Delprojekten
Vård- och omsorgsprojektet organiserades i fem delprojekt: ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”, ”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamheten”, ”Chefens uppdrag”,
”Hälsosam organisation” och ”Styrning och ledning”. Till varje delprojekt har det knutits en
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arbetsgrupp och en delprojektledare. Varje delprojekt har tagit fram 4-5 prioriterade områden
som bedömts som väsentliga för att uppnå målet.
	
  
Rapporten
Den här rapporten redovisar resultat och förslag från arbetsgruppen ”Hälsosam organisation”.
Den innehåller dels en redovisning av arbetet dels en handlingsplan. Rapporten har lämnats till
projektledaren och är en del i underlaget för vård- och omsorgsprojektets samlade handlingsplan.	
  
Förväntan på förändring och förbättring
Det finns en förväntan hos arbetsgruppen, medarbetare och chefer på att projektets förslag i
handlingsplanen ska innebära förändringar och förbättringar. I dialogmöten har arbetsgruppen
mött en stor mängd medarbetare och chefer som uttrycker att – ”den här gången måste det vara
på riktigt”, det måste bli förändringar och förbättringar.

2. Resultatredovisning
Prioriterade områden
Arbetsgruppen bestämde inledningsvis följande prioriterade områden:
1. Förståelse och kännedom om uppdrag och mål
2. Medarbetarskap
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
4. Kommunikation
5. Bemanning och organisation
Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppens har arbetat fram en handlingsplan. Den innehåller förslag som kan föras till vårdoch omsorgsprojektets samlade handlingsplan. Förslagen i handlingsplanen redovisas under två
rubriker:
1. förslag som förutsätter politiska beslut,
2. förslag som är verkställighet (och inte kräver politiska beslut utan som verksamheten själv
kan ta hand om och genomföra).
Förslag från dialogmöten med medarbetare och chefer redovisas särskilt och arbetsgruppen har
gjort en prioritering i tre nivåer:
1. förslag som enligt arbetsgruppen förs till vård- och omsorgsprojektets samlade
handlingsplan,
2. förslag som har hanterats under projektets gång,
3. förslag som aktualiseras längre fram (senare).
Arbetsformer
Arbetsgruppen har bestått av enhetschefer från äldreomsorg och funktionshinderverksamhet
tillsammans med bl.a. omvårdnadspersonal, HR-personal, kommunikatör och hälsoutvecklare.
Arbetsgruppen har träffats fortlöpande sedan den gemensamma starten för alla delprojekt i
augusti 2014, sammantaget 13 träffar à cirka 2 timmar.
Arbetsgruppen har med jämna mellanrum haft ”hemläxor” att förbereda till kommande träffar.
Varje träff med arbetsgruppen har dokumenterats i minnesanteckningar och har tillsammans med
annat material samlats i arbetsgruppens mapp på kommunens intranät.
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Dialogmöten

Arbetsgruppen har tillsammans med övriga delprojekt genomfört fem strukturerade dialogmöten.
Totalt deltog cirka 50 chefer och 150 medarbetare. Syftet var att utifrån deras kunskaper och
erfarenheter få fram så konkreta förslag som möjligt till förbättringar inom varje delprojekts
område. Dialogmötena har dokumenterats och synpunkter och förslag redovisas särskilt i
rapporten. Synpunkter som inte varit fullödiga förslag har konkretiserats. Sammantaget redovisas
ett stort antal förslag från dialogmötena.
	
  
Arbetsplatsträffar

Arbetsgruppen har vid ett antal tillfällen haft mycket god hjälp av medarbetare och chefer för
synpunkter på material och resonemang, b.la vid arbetsplatsträffar i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.
Referensmaterial

Arbetsgruppen har haft tillgång till referensmaterial i form av en ”källförteckning”. Den har
innehållit internt material från Borås Stad t.ex. utredningar, undersökningar, riktlinjer, rutiner och
politiska beslut. Där har också funnits material från omgivande kommuner och regional och
nationell nivå tillsammans med forskarrapporter, lagar, föreskrifter, allmänna råd, debattartiklar,
och ämneslitteratur. Förteckningen har växt fram under projektets gång där även medarbetare
utanför projektet bidragit med material.

2.1 Förståelse och kännedom om uppdrag och mål
Äldreomsorg och funktionshinderverksamheten hör till kommunens största verksamheter och
vård- och omsorgspersonalen utgör cirka 1/3 av kommunens anställda. Detta är verksamheter
som är kommunens flaggskepp. Kvinnorna utgör 87 procent och männen 13 procent av de
anställda.
Arbetsmiljöverket har under en treårsperiod fokuserat på arbetsmiljön inom kvinnodominerande
verksamheter och kunnat konstatera att arbetsmiljön är sämre i kvinnodominerande verksamheter och att detta bidrar till att kvinnor har en högre ohälsa än män.
Detta synliggörs bland annat i rapport 2014:3 där man särskilt tittat på hemtjänst kontra teknisk
verksamhet, Rapport 2013:1 som lyfter genusperspektivet på arbetsmiljö och arbetsorganisation
och rapport 2013:9 som belyser belastning, genus och hälsa i arbetslivet. Det är tydligt att
skillnaderna i arbetsmiljö speglar det genusmönster som finns i samhället generellt, där kvinnors
arbete värderas lägre.
Viktiga faktorer för att skapa en hälsosam organisation i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det handlar bland annat om att
arbeta med uppdragsstyrning till förmån för detaljsstyrning, ha tillit till professionen, vilket i sin
tur stärker stoltheten för yrket. Vidare behövs scheman som möjliggör rimlig arbetsbelastning
och pauser. Det handlar också om att se förmågan att ge omsorg som en emotionell kompetens,
som är värdefull inom professionen, inte som en kvinnlig egenskap.
Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är viktiga verksamheter som varje dag, 24 timmar
om dygnet, utför värdeskapande arbete. För att rekrytera, behålla och låta medarbetare växa inom
verksamheterna måste vi visa respekt för att det är en yrkesgrupp med kompetens. En profession
med stolthet för och i sitt uppdrag. Detta kvitteras av arbetsgruppens kommentarer om varför de
arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheten idag. De uttrycker sig så här om sitt
arbete:
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Positivt, utmanande, varierande, mötet med människor, inspirerande, spännande, trygghet, roligt, lärorikt,
erfarenhetsberikande, berättelser, glädje, viktigt, utvecklande, betydelsefullt, meningsfullt, engagerande,
stimulerande, varierande, gör skillnad i äldres vardag, gör nytta, värdeskapande, relationer.
Medarbetare i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är engagerade och motiverade och
ser möjligheter till förändring och förbättring. Det ska vi ta fasta på.
Kunskapsöversikt

Borås Stads jämställdhetssamordnare har tagit fram en kunskapsöversikt i anslutning till vårdoch omsorgsprojektet, ”Problematisering av omsorgsarbetet – utifrån ett genus- och förståelseperspektiv”. Kunskapsöversikten berör områden som medarbetare, brukare, arbetsmiljö, genus,
lärande och känslor i vård- omsorgsarbetet. Några av frågorna som ställs i rapporten är
”Professionalitet – vad menas med det – och är det möjligt”, ”Hur kan organisationsstrukturer
stödja en professionell omsorg?”, ”Teori och praktik, glapp och faktisk verklighet i omsorgen”.
Skilda världar

Arbetsgruppen har fått en rad synpunkter på att de behov som brukare får tillgodosedda och att
den service som kommuninvånarna får skiljer sig åt mellan stadsdelarna. Helt enkelt att kommuninvånarna behandlas olika beroende på vilken stadsdel de bor i. Orsaken till detta beskrivs inte
sällan som att stadsdelsnämnderna numera är tillräckligt stora för att göra betydligt fler saker ”för
egen maskin och efter eget huvud” än tidigare då det fanns kommundelsnämnder. Dessa
nämnder var betydligt mindre och inte lika resursstarka, det innebar att nämnderna många gånger
”tvingades” till samarbete över gränserna när frågor skulle lösas.
Från insats till behovsstyrt arbetssätt

I arbetsgruppen har det gjorts en beskrivning med reflektioner kring den behovsbedömningsmodell som rekommenderas nationellt och som Borås Stad tillämpar, Äldres behov i centrum,
ÄBIC. Beskrivningen har kompletterats med uppgifter avseende vård- och omsorgsboende och
processbild för LSS – förfrågan-beställning samt informationsblad.
Modellen ÄBIC innebär ett systematiskt arbetssätt i att utreda och bevilja hjälp och stöd utifrån
det verkliga behovet (och är därmed inte anpassat till förutbestämda insatser t.ex. matdistribution).
Att arbeta behovsstyrt ställer högre krav på organisationen och arbetssättet måste också styra den
ekonomiska ersättningen (budget). Digitala verktyg som används för planering av insatser
behöver användas på samma sätt i olika verksamheter för att ge likvärdig service. Avancerad
sjukvård och genomförs i allt större omfattning i hemmet av legitimerad personal och omvårdnadspersonal och ställer höga krav på kunskap och kompetens hos all personal. Dokumentation
t.ex. i VIVA och arbete enligt ÄBIC, mm tar tid att lära (och som det måste finnas arbetstid till).
Den detaljerade styrningen, minutstyrningen, skapar stress hos personalen. De äldres hälsa är inte
konstant dag efter dag utan varierar vilket skapar en känsla av otillräcklighet hos personalen som
alltid ”måste vara på språng”. Egenkontrollen behöver stärkas.
Utifrån de beställda insatserna ska en genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilda.
I planen beskrivs vad, hur och när varje insats ska genomföras samt mål för varje insats. För att
kunna beskriva hur den enskilda önskar få insatsen genomförd och när den ska genomföras krävs
tid för ett fysiskt möte mellan personal och den enskilde. Tid som inte finns idag inom äldreomsorgen. Tid för att upprätta och följa upp genomförandeplanen måste in på arbetsschema och
vara grund för ekonomisk ersättning/budget.
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Utveckla förståelsen

Det är väsentligt att ha förståelse och kännedom om uppdrag och mål. Det verkar självklart att
alla medarbetare och chefer har förståelse och kännedom om uppdrag och mål för den egna
enheten, den egna förvaltningen och målen för kommunens verksamhet. Arbetsgruppen
konstaterar att det inte alltid är så enkelt och att saker och ting ibland inte är riktigt så självklara.
Några medarbetare har delat med sig av sin syn på varför det är viktigt att ha förståelse och
kännedom om verksamhetens uppdrag och mål. Några exempel:
”Viktigt med tydliga mål är för att man skall känna sig säker på sina arbetsuppgifter och att man arbetar åt
samma håll med sina kollegor. Det blir en tydlig bild även ut mot allmänheten som känns mer professionell om
alla känner till våra gemensamma mål och kan arbeta lika utifrån dem”.
”Jag tycker det är viktigt med kännedom och förståelse för mål och uppdrag så att jag kan utföra mitt arbete på
bästa sätt och känna mig delaktig i mitt arbete och mina arbetsuppgifter”.
”För att kunna arbeta rätt behöver man ha kännedom om mål. Förståelse för uppdraget är viktigt för att utföra
det rätt, samverkan blir lättare om vi har samma info kring mål och uppdrag, ibland kan det bli fel förväntningar
då en person uppfattat någons uppdrag fel”.
”Alla medarbetare handlar i enlighet med sin nuvarande förståelse. Jag ger dig ett exempel.
Du läser en text om ett ämne som intresserar dig eller att du lyssnar på en föredragshållare och ditt ämne belyses
på ett annat sätt än det du har tänkt tidigare. Du ”skruvar” lite på din uppfattning, din förståelse, och förändrar
din förståelse till en ny förståelse. Alla kan komma ihåg att man i början av sitt arbetsliv hade en uppfattning
som man övergivit för att man fått nya erfarenheter och kunskaper.
Genom att mötas och att resonera, föra en dialog, samtala om våra olika uppfattningar och sanningar i arbetslaget
så kan vi tillsammans komma fram till en gemensam förståelse för t.ex. hur vi bör bemöta brukare, anhöriga eller
vad vi har för olika rutiner och varför vi har just de rutinerna osv”.
Det har varit en väsentlig fråga att definiera vad en ”Hälsosam organisation” är i äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet. Med hjälp av enhetschefer m.fl. och ett stort antal synpunkter från
arbetsplatsträffar har en definition arbetats fram. Den ger möjlighet att faktiskt kommunicera vad
som avses med ”Hälsosam organisation”. Med enkla hjälpmedel kan definitionen ge arbetsplatsträffarna förutsättningar att på ett systematiskt, konkret och effektivt sätt arbeta vidare med
förståelse för verksamhetens uppdrag, delaktighet och kunskap och erfarenheter. Läs definitionen
på nästa sida.
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En hälsosam organisation har friska arbetsplatser och en miljö
som har positiva effekter på medarbetare, chefer och verksamhet.
Förståelse för verksamhetens uppdrag
I äldreomsorg- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad bidrar alla medarbetare till ökad
förståelse och kännedom om uppdrag och mål. Medarbetare och chefer har ett gemensamt
ansvar för att arbetsuppgifter blir hanterbara utifrån verksamhetens behov. Chefer har ett
särskilt ansvar för helhetssyn och för att uppdragen är tydliga.
Gemensam förståelse hjälper oss att forma värdegrunden, de normer och förhållningssätt som
verksamheten präglas av. Alla handlar utifrån sin nuvarande förståelse för uppdrag och mål och
det är när olika uppfattningar och ”sanningar” möts som vi tillsammans utvecklar en
gemensam förståelse, t.ex. för hur vi bemöter brukare, närstående eller vad vi har för rutiner
och varför vi har just de rutinerna.

Delaktighet
Vi arbetar tillsammans, vi tar vara på varandras olikheter samtidigt som både medarbetare och
ledare tar och ger ansvar. Trygghet och tillit till varandra ger utrymme att våga och vilja säga
vad man tycker och att bli ”lyssnad på”. Detta är förutsättningar för att t.ex. arbetsplatsträffen
är ett öppet, lärande och utvecklande forum och uppfyller de krav som samverkan ställer.
Medarbetare och chefer har förtroende för varandra och varandras kompetens. Medarbetare
har handlingsutrymme över hur arbetsuppgifterna planeras och genomförs. Alla medarbetare
har rätt till återkoppling och bekräftelse på sitt arbete.
Kunskaper och erfarenheter
I äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten finns det utrymme att lära av varandra.
Kreativitet, nytänkande och innovationer hos medarbetare och ledare tas tillvara.
Utbyte med andra arbetsplatser uppmuntras både inom vår egen organisation och hos andra
för att se andra arbetssätt, ifrågasätta egna, pröva nytt och hitta nya vägar till förbättringar.
Fortbildning och kompetensutveckling sker fortlöpande som en del i arbetet med att stärka
yrkesroll och professionalism. Det bidrar till att höja yrkets konkurrenskraft. Medarbetare har
individuella kompetensutvecklingsplaner. Tid för reflektion, handledning och planering ger
möjlighet att ta till sig ny kunskap och erfarenhet.
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2.2 Medarbetarskap
De flesta medarbetare i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet har utvecklingssamtal med
sin närmaste chef. Utvecklingssamtalet är ett framåtblickande samtal där dialog förs kring
medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att utföra arbetet på ett bra sätt.
Arbetsgruppen vill stärka utvecklingssamtalets roll, från ett dokumenterat samtal till en tydlig
överenskommelse mellan medarbetare och chef som ska innebära ett förtydligande av arbetsgivarens ansvar för förutsättningarna för medarbetarskapet och den ömsesidiga förväntan som
finns mellan chef och medarbetare.
Arbetsgruppen har tagit fram en matris som kan användas i arbetet med att se över mallen för
utvecklingssamtalet och utveckla den till en medarbetaröverenskommelse.

Ledningen i äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet ger
förutsättningar för
medarbetarskapet:

Ledningen och
verksamhet förväntar sig
att du som medarbetare:

Jag som medarbetare
förväntar mig att
arbetsgivaren:

•

bra chef- och ledarskap

•

•

•

tydliga uppdrag

sätter invånare och
brukarnas behov i fokus

•

att ansvar, befogenheter och
resurser följer varandra

•

bidrar till att nå
verksamhetens mål

ger tydliga uppdrag och
mål och vad jag
förväntas bidra med

•

•

delaktighet och möjlighet att
påverka sin egen
arbetssituation

har meningsfulla och
utvecklande
arbetsuppgifter, tydliggör
nyttan av medarbetarnas
arbetsinsatser

•

en hälsosam organisation

•

•

möjligheter till utveckling i yrket

ställer tillräckliga
resurser till förfogande

•

en rimlig arbetsbelastning

•

•

ger verkliga
förutsättningar för att
lösa uppgifter och
uppdrag

•

bidrar med kompetenta
arbetskamrater,

•

ger stöd för att kunna ta
ansvar för den egna
hälsan

•

ger möjlighet att delta i
utbildningar, få
återkoppling och
uppskattning (belöning),
respekt i yrkesrollen

•

hanterbart arbetstempo
och arbetsbelastning

•

snabbt och enkelt få
pröva nya idéer

•

prioriterar dialog och
kommunikation

•

•

åstadkommer förväntat
resultat

•

har förståelse och
kännedom om uppdrag
och mål

•

arbetsklimat som främjar
innovation och utveckling

bidrar till egen och andras
arbetsmiljö och
arbetsglädje

•

tar ansvar för egen hälsa

respekt för olikheter

•

tar ansvar för ditt lärande
och för din egen
utveckling

•

är professionell i
yrkesrollen

•

har engagemang i
uppgifter och uppdrag

•

genomför uppgifter utifrån
ett jämställt och ickediskriminerande
arbetssätt
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2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, (SAM) är en metod och ett ramverk som skapar
hälsofrämjande arbetsmiljöer. SAM ger möjligheter att arbeta parallellt med arbetsplatsens klimat
och verksamhetsutveckling utifrån ett ”frisk- och risktänk”. Det fungerar som ”kittet” som håller
ihop arbetsplatsens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på en hög lägstanivå i
verksamheten. En bra arbetsmiljö gynnar både medarbetare och verksamhet och syftar till att
uppnå en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar efter bästa förmåga.
Möten i olika former är nödvändiga inslag i verksameten. Av alla möten så har arbetsplatsträffarna (APT) en särställning eftersom de berör samtliga medarbetare. Arbetsplatsträffar som
fungerar väl bidrar till att förbättra medarbetarnas förutsättningar och arbetssituation och bidrar
positivt till hälsa, trivsel och arbetsresultat.
Delaktighet och inflytande är en väsentlig del i arbetsmiljön och medarbetarnas engagemang,
kunskaper och kompetens är viktiga för att utveckla verksamheten på ett bra sätt. En väl
fungerande APT är en viktig förutsättning för en hälsosam organisation.
Det finns emellertid svårigheter att få till stånd fungerande arbetsplatsträffar. Under arbetets gång
har några saker återkommit i kritiken kring arbetsplatsträffarna. Det är dels att alla medarbetare
av olika skäl inte kan delta på arbetsplatsträffen, dels att arbetsplatsträffen förvandlas till
informationsmöten med mindre av dialog- och erfarenhetsutbyte. Det innebär att deltagande,
form och innehåll för APT behöver utvecklas. Andra mötesplatser och forum för t.ex.
verksamhetsfrågor kan behöva utvecklas.

2.4 Kommunikation
Arbetsplatsens kommunikation har stor betydelse för arbetsplatsens kultur och klimat. En
fungerande kommunikation är ett kraftfullt verktyg som stärker arbetsglädje och kreativitet och
fungerar som stöd för att uppnå verksamheternas mål. Den kan bidra till en positiv kultur, på
samma sätt som en positiv kultur kan skapa förutsättningar för en bra kommunikation.
En bra kommunikation på arbetsplatserna bidrar till att göra vardagen bättre för de invånare som
tar del av verksamheter och tjänster.
Arbetsplatsens kommunikation kan belysas både utifrån kulturella och strukturella aspekter. En
fungerande kommunikation är beroende av en struktur som gör att information kan flöda i och
genom organisationen. När det finns både en bra kultur på arbetsplatsen och en fungerande
kommunikationsstruktur mellan medarbetarna och ledningen finns förutsättningar för delaktighet,
påverkan, uppskattning och återkoppling. I en bra kommunikationsstruktur finns relevanta och
fungerande verktyg, informationsvägar och forum för kommunikation.
Enhetscheferna är centrala i arbetsplatsernas kommunikation, och deras ansvar för att få
kommunikationen att fungera är stort. Eftersom det saknas stöd och tydligt uttryckta
förväntningar, tolkas och förvaltas dock det kommunikativa ansvaret på olika sätt på olika håll.
Ett synligt ledarskap är en framgångsfaktor i de flesta organisationer. En väl känd ledare som bär
visioner, värderingar och mål bidrar till att skapa mening och sammanhang för medarbetarna.
Fler medarbetare behöver veta och se vem som är deras högsta chef och det finns vinster i att
låta förvaltningscheferna bli än mer synliga.
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Kommunikationen spänner över flera olika frågor och har aktualitet i samtliga delprojekt och är
ett gemensamt förbättringsområde.
På arbetsgruppens initiativ och tillsammans med övriga delprojekt startades en särskild arbetsgrupp ”Arbetsplatsens kommunikation1”. Uppdraget för denna arbetsgrupp har varit
att ”identifiera hur vi med kommunikation som verktyg kan arbeta för att arbetsplatsernas kultur
och klimat kan fungera som stöd för att uppnå verksamheternas mål.”
Arbetsgruppen har gjort en sammanfattande beskrivning av äldreomsorgens och funktionshinderverksamhetens ”kommunikationssystem” med bl.a. aktörer, kanaler och budskap.
Beskrivningen är ett bra underlag för diskussion i den politiska ledningen, förvaltningsledning
och områdesledning och med medarbetare för att förbättra kommunikationssystemet och dess
innehåll. Det finns idag medarbetare som är skeptiska till vilken information som når den
politiska nivån i verksamheten.
Enhetschefernas roll är central och de behöver verktyg och förutsättningar för att förbättra
kommunikationen i sina arbetsgrupper. Redan idag äger Borås Stad ett verktyg som heter
”budskapsverktyget”. Gruppen föreslår att ytterligare två verktyg köps in: ”coachningsverktyget”
och ”feedbackverktyget”.
Arbetsgruppen kommer att arbeta med två arbetsplatser i ett pilotprojekt. Syftet är att under
några månader låta en hemtjänstgrupp och en arbetsplats inom socialpsykiatrin fungera som
piloter i ett försök att med enkla, kommunikativa insatser stärka sammanhållningen och
arbetsklimatet på arbetsplatserna. Kunskap och erfarenheter ska därefter spridas till andra delar
av verksamheten.
Det innebär att ”Arbetsplatsens kommunikation” får en fortsättning efter att vård- och
omsorgsprojektet avslutats.

2.5 Bemanning och organisation
Bemanning och organisation är en avgörande fråga för en hälsosam organisation och har
betydelse för arbetsmiljö, trivsel, resultat, hur hanterbar arbetssituationen och arbetsuppgifter blir
för medarbetarna mm. Bemanningen ska ta sin utgångspunkt i de behov som verksamhet och
enskilda har men också bidra till en hälsosam organisation för medarbetarna.
Arbetsgruppens diskussion gjorde det tydligt att bemanning och organisation i grunden handlar
om styrning och ledning av verksamheten och i första hand är ett ansvar för arbetsgivaren,
ledning och chefer. Därför flyttades bemanning till delprojektet ”Styrning och ledning”
tillsammans med arbetsgruppens synpunkter.

I arbetsgruppen ”Arbetsplatsens kommunikation” ingår Annika Klemming, kommunikationsstrateg, Stadskansliet, Anna Brag, enhetschef,
hemtjänsten, Stadsdelsförvaltningen Norr, Susanne Ohlsén, chef för personalfunktionen, Sociala omsorgsförvaltningen, Jenny Wickander, HRspecialist, Stadsdelsförvaltningen Väster, Anette Nordberg, kommunikatör, Stadsdelsförvaltningen Öster.

1

12

4

2015-05-25

Genomgång av underlaget för
kommunikationssystem i
nämnder.

Förvaltningschef

Köp och sälj är ineffektivt, fokus Utredning och därefter politiskt KF/KS
enbart på ekonomi och det är
beslut i tex budget
inte tillräckligt
Bättre resursutnyttjande, fokus Politiskt beslut i tex budget
KF/KS
på brukarnas behov och inte på
gränser i nom organisationen

Diskutera beskrivningen av äldreomsorgen och
Förbättra flödet och dialogen i
funktionshinderverksamhetens ”kommunikationssystem” kommunikationssystemet i och
med bl.a. aktörer, kanaler och budskap.
mellan olika nivåer. Det finns
idag medarbetare som är
skeptiska till vad och vilken
information som når den
politiska nivån i verksamheten.

inom stadsdelar, budget och behov ska vara
kommunicerande kärl

3 Resurser omfördelas efter behov under året mellan och

budgetera hemtjänst och slopa köp och sälj.

2 Förändra resursfördelningsmodell för äldreomsorgen,

Skäl till förslaget
Aktivitet
Ansvar
Förslag som kräver politiska beslut
1 Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition Det blir tydligt vad äldreomsorg Politiskt beslut i SDN och SON. SDN, SON
om vad en "Hälsosam organisation" är i äldreomsorg och och funktionshinderverksamhen Den(definitionen) kan därefter
funktionshinderverksamhet. Bilaga.
menar med en "Hälsosam
kompletteras med enklare
organisation" och bidrar till att verktyg för att kunna tas upp på
vara en attraktiv arbetsgivare.
APT, tex samtalskort.

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppen "Hälsosam organisation"

Hösten 2015

Hösten 2016

Hösten 2016

Hösten 2015

Tidplan

form och innehåll. Möten i olika former är nödvändiga
inslag i verksameten. Av alla möten så har
arbetsplatsträffarna (APT) en särställning eftersom de
berör samtliga medarbetare.

2015-05-25

väsentlig del i arbetsmiljön och
medarbetarnas engagemang,
kunskaper och kompetens är
viktiga för att utveckla
verksamheten på ett bra sätt. En
väl fungerande APT är en viktig
förutsättning för en hälsosam
organisation. Det finns goda
exempel i kommunens
verksamhet att dra nytta av.
Många frågor belastar APT,
pröva om andra forum behövs
för verksamhetsfrågor.

3 Arbetsplatsträffarna behöver förbättras när det deltagande, Delaktighet och inflytande är en

Tydliggörande av förväntan,
utvecklingssamtalets roll från ett dokumenterat samtal till krav, förutsättningar mm från
en tydlig överenskommelse mellan medarbetare och chef både arbetsgivare och
som innebär ett förtydligande av arbetsgivarens ansvar för medarbetare
förutsättningarna för medarbetarskapet och den
ömsesidiga förväntan som finns mellan chef och
medarbetare.

2 Utveckla medarbetaröverenskommelse. Stärk

Start hösten 2015

Förvaltningschef

Utredning

Förvaltningschef,
stadskansli

Hösten 2015

Start hösten 2015

Tidplan

Ansvar

Medarbetaröverenskommelse
Förvaltningschefer
arbetas fram. Underlag för detta
finns i arbetsgruppens rapport.

Förslag som är verkställighet (förvaltningens uppgift
Skäl till förslaget
Aktivitet
och kräver inga politiska beslut )
Det blir tydligt vad äldreomsorg Behandlas på APT, enklare
1 Arbeta med definitionen av "Hälsosam organisation"
och funktionshinderverksamhen verktyg (samtalskort) finns för
menar med en "Hälsosam
genomförande.
organisation" och bidrar till att
vara en attraktiv arbetsgivare.

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppen "Hälsosam organisation"

äldreomsorgsarbetet" i organisationen

Samtal i förvaltingsledningar,
områdesledning och på
arbetsplatsträffar

2015-05-25

Presentation av aktuell forskning Workshops/seminarier
och proffesionsfrågor. Stärker
yrkesstoltheten.

Diskutera beskrivningen av äldreomsorgen och
Förbättra flödet och dialogen i
funktionshinderverksamhetens ”kommunikationssystem” kommunikationssystemet i och
med bl.a. aktörer, kanaler och budskap.
mellan olika nivåer. Det finns
idag medarbetare som är
skeptiska till vad och vilken
information som når den
politiska nivån i verksamheten.

8 Sprid kunskapsöversikten "Problematisering av
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6 Det behövs tid för reflektion.

minutstyrning som idag finns inom hemtjänsten.

Utredning

Utredning
trivsel och ökar
handlingsutrymme.
Tempo och arbetsbelastning är Bemanningsplanering
många gånger hög. Tid för
reflektion ger bättre arbetsmiljö,
effektivare resursutnyttjande och
lärande. Allt i syfte att pröva,
ompröva och söka kunskap som
stärker förmågan att agera i nya
situationer.

trivsel och ökar
handlingsutrymme och
egenkontroll. Uppdragstyrning
innebär mer än minutstyrningens
jakt på pengar och överdriven
kontroll för att erhålla största
möjliga resurs.

5 När biståndsbedömning införs i VoBo ska det inte ge den Styrning via uppdrag stärker

hemtjänsten utreds med det uttalade målet att
minutstyrningen ska minska och att uppdragstyrning ska
ges större utrymme.

4 Minutstyrningen (detaljstyrningen/ uppgiftsstyrningen) av Styrning via uppdrag stärker

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppen "Hälsosam organisation"

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Start våren 2016

Våren 2016

Start hösten 2015

Start hösten 2015

Många HR-uppgifter utförs idag
av första linjens chefer, det har
skett en förskjutning av uppgifter
och genomförande av olika
processer.
Många ekonomuppgifter utförs
idag av första linjens chefer, det
har skett en förskjutning av
uppgifter och genomförande av
olika processer.

14 Utred hur HR stödet ska utformas för att stödja

15 Utred hur ekonomstödet ska utformas för att stödja

organisationens chefer i sina uppdrag

organisationens chefer i sina uppdrag

2015-05-25

Hållbart arbetsliv, bättre
arbetsmiljö och kvalitet.

planerade raster, tillräcklig gång/körtid och pauser

13 Schemaläggning inom äldreomsorgen som innehåller väl

med full effekt ? Svarar de
digitala verktygen mot
verksamhetens behov.
12 Bemanning och organisation av verksamheten måste ta sin Hållbart arbetsliv, bättre
utgångspunkt i "Hälsosam organisation"
arbetsmiljö och kvalitet.

de digitala verktygen t.ex TES, VIVA mfl

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Utredning av ekonomservice
Förvaltningschef,
genomförs för att bättre avlasta stadskansliet
och stödja enhetschefer och
verksamhet

Utredning av HR service
Förvaltningschef,
genomförs för att bättre avlasta stadskansliet
och stödja enhetschefer och
verksamhet

Fullfölj och använd den modell Förvaltningschef
som utvecklats för bemanning
och organisation
Schemateknik och
Förvaltningschef
schemaläggning

Worksshops/seminarier mm

Behov hos brukare ändras över Kompetensutvecklingsplan
tid. Utveckling av medarbetare
och samordning mellan
förvaltningar.
Genomförandeplanen är kärnan i Utredning, analys och förslag
ÄBIC-processen och avgörande
för tydlighet i uppdraget.

11 Genomför kunskapsdagar för att dela erfarenheter mkring Används de digitala verktygen

detalj, effekter och resultat för medarbetaren.

10 Följ upp hur arbetet med genomförandeplaner fungerar i

verksamhet och medarbetares behov, redovisa öppet och
transparent

9 Gör kompetensutvecklingsplaner för att matcha

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppen "Hälsosam organisation"

Start hösten 2015

Start hösten 2015

Pågår

Pågår

Start våren 2016

Start våren 2016

Start våren 2016

2015-05-25

stöd för enhetscheferna för hur
de med kommunikation som
verktyg kan skapa positiv kultur
och klimat på arbetsplatserna.

18 Pilotarbetsplatser för att testa kommunikativa verktyg. Det finns inget övergripande

visioner, värderingar och mål.

Fler medarbetare behöver veta
och se vem som är deras högsta
chef och det finns vinster i att
låta förvaltningscheferna bli än
mer synliga.

17 Synliggör förvaltningschefen som den ledare som bär

Stadskansliet

Pröva på en arbetsplats inom
Arbetsgruppen för
hemtjänsten och en inom sociala arbetsplatsens
omsrogsförvaltningen.
kommunikation

Synligggörande i olika medarbetarsamFörvaltningschef

Enhetschefernas roll är central
Inköp (ryms inom ram) och
och de behöver verktyg och
utbildning
förutsättningar för att förbättra
kommunikationen i sina
arbetsgrupper. Redan idag äger
Borås Stad ett verktyg som heter
”budskapsverktyget”. Gruppen
föreslår att ytterligare två verktyg
köps in: ”coachningsverktyget”
och ”feedbackverktyget”.

16 Chefer behöver fler verktyg för kommunikation. Köp in
"feedbackverktyg och coachningverktyg".

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppen "Hälsosam organisation"

September 2015
till januari 2016

Hösten 2015

Våren 2016

Förslag från dialogmöten med medarbetare och chefer
HP = Förslaget förs till kommande handlingsplanen
GiP = Genomfört under projekttiden
Esa= Eventuellt aktualiseras längre fram

Hälsosam organisation
HP
Område
Kännedom och
förståelse för
uppdrag och mål

GiP

Esa

Synpunkter/förslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klargör gränsdragning i arbetsuppgifter mellan
biståndsbedömare och personal i verksamheten
Det måste finnas fler saker som styr
verksamheten än ekonomin t.ex. lagar och
förordningar
Roller och uppgifter kan göras än mer tydliga
Mentorskap för nya medarbetare, checklistor och
rutiner för introduktion
Mer av värdegrundsarbete i hemtjänsten – men
finns tiden
Gå parallellt med andra yrkesgrupper ökar
förståelse
Stöd vid olika händelser kan behövas, t.ex. när
någon går bort
Gör studiebesök hos andra kommuner t.ex.
Emmaboda, Sundsvall
Lära av varandra från varandras arbetsplatser
Personal måste kunna tänka sig förändringar
Personalen måste få mer att säga till om
Stärk ”vi-känslan”
Synliggör det personalpolitiska programmet
Gör tankesätt mer ”lika” då får brukare samma
vård oavsett var de bor
Gör uppdrag, mål, rutiner tydliga
Se till att chefer har samma syn på rutiner –
rutinmani – eller smart sätt att jobba
Samarbeta mer över stadsdelsgränser – det ger
stora vinster
Utveckla mer av helhetssyn
Planera förändringar bättre och inte allt på en
gång t.ex. TES, VIVA och heltider
Det behövs ett ständigt arbete kring värdegrund

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Kommunikation

•
•
•
•
•
•

SAM, systematiskt
arbetsmiljöarbete

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

och bemötande
Ge medarbetare möjlighet till 1-2
utvecklingsdagar/år
Chefen måste bättre motivera varför en del
arbetsuppgifter ska göras, t.ex. beställa varor,
datauppgifter
Förbättra styrning, ledning och genomförande av
heltidsprojektet
Förändringar i bemanning,
bemanningsorganisation och schemaläggning
måste hanteras på ett annat sätt för att undvika
missnöje, ge rätt förutsättningar och redskap och
tid för genomförande
Förändringar, t.ex. borttagande av delade turer
måste vara en mer planerad process med bättre
framförhållning och bättre information från
överordnade chefer

•

Information och återkoppling kan förbättras
Dialogforum för personal från olika arbetsplatser
Informera och kommunicera mera – färre rykten
Ge svar när personalen frågar
Fatta beslut först när medarbetarna haft
möjlighet att lämna synpunkter
Lyssna och ta tillvara kunskaper och erfarenheter
som medarbetare har
Ha samtal med chefen utöver utvecklingssamtal –
lyssna på all personal

•

Ha tillräcklig personalbemanning för att undvika
negativ stress
Det måste finnas tid för paus och reflektion
Förtroende måste byggas i alla led
Se till att minutstyrningen upphör
Alla måste lyssna och respektera varandra
Våga ställa krav på varandra
APT måste vara regelbundet och ge utrymme för
prat och diskussion
Det behövs mötesdisciplin, mötestruktur och
ledare som bjuder in alla, protokoll skrivas och
återkoppling ges
Mindre information på APT om saker som
kommer ”uppifrån”, mer utrymme för
personalens frågor
Schemalägg APT
Hälsoundersökningar för all personal

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbetarskap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentationsarbete måste få mer utrymme i
schemat
Ge förutsättningar för att orka arbeta heltid
Analysera på enheten vad ev. sjukskrivningar
beror på
Se till att chefer stannar längre – signal att de trivs
Skapa ”Hälsotimme”, friskvårdsaktiviteter
Tänk mer ”privat”, ring inte personal med kort
varsel, arbetskläder, arbetstider
Lagom stora arbetsplatser
Stärk inflytandet över arbetssituationen
Ge förutsättningar för fysisk aktivitet, träning och
motion – då orkar vi bättre
Använd egen kompetens i kommunen kring t.ex.
kost och motion – ge utrymme för individuella
aktiviteter
Stärk signalsystem kring vad som är viktigt för
personalen – arbetskläder ett exempel
Barnomsorg behövs på obekväma tider
Överanställ för att ha beredskap för
sjukskrivningar
Ha professionella gränser mellan chef och
medarbetare – inte för familjära
Var tydligare vid missförhållanden
Stärk förtroende, tillit och utrymme för
medarbetarna i organisationen
Uppmuntra medarbetare att ta tillvara
friskvårdsaktiviteter

•

Topp- och detaljstyrning måste minska och
beslut flyttas närmare personalen
Arbetsbelastningen måste göras mer
hanterbar
Känsla av uppgivenhet måste bort
Ledarskap ska präglas av tydlighet och empati
Skapa utrymme för ”nymodigheter” i både
tanke och handling
Utvecklingsdagar för personalen
Ge personal delaktighet och inflytande över
schemaläggning, lyssna innan förändringar
genomförs
Längre schemaperioder
Schemaprogram behövs för att underlätta
planering
Pröva att jobba bara dag en vecka, sedan kväll
en vecka
Låt schemalängder vara olika långa

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Övrigt

•
•
•
•
•
•

Vi måste ha vikarier som har kompetens
Ge chefen förutsättningar att ”se” personalen
– bemanna så att arbetsbelastningen är
”lagom”
Bättre delaktighet vid upphandling av
hjälpmedel t.ex. Mobipen
Ge möjlighet till handledning
Handledning för handledare
Handledning en naturlig del i arbete

Använd rehabpedagoger i äldreomsorgen
Poolanställda knutna till boenden
Fler män för blandade arbetsplatser
Ge möjlighet för personliga assistenter att ha mer
än en brukare
Möt efterfrågan på IT-stöd, det måste vara
tillgängligt med dator och ipad
Anställ pedagoger t.ex. i
funktionshinderverksamheten

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorgs och
funktionshinderverksamheten och definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Arbetsgruppen ”Chefens uppdrag” har varit ett av fem delprojekt. Rapporten innehåller dels en
redovisning av arbetet dels ett förslag till handlingsplan som är en del i underlaget för projektets
samlade handlingsplan.	
  
	
  
Att vara chef i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är ett tufft men också lustfyllt
uppdrag som gör skillnad. Rapporten visar att det är de samlade förutsättningarna för uppdraget
som ges till chefen som är avgörande för resultat och kvalitet. Det inkluderar också viktiga delar
som verksamhetsstöd t.ex. från personal och ekonomifunktioner och fortlöpande stöd från
överordnad chef, ”chefens chef”. Sammantaget ger detta också förutsättningar för ett mer
närvarande ledarskap.
Arbetsgruppens bidrag till handlingsplanen innehåller tre förslag som förutsätter politiska beslut
och 21 förslag som är verkställighet. Förslagen som är verkställighet kräver inga politiska beslut
utan kan tas om hand av förvaltningen.
I rapporten redovisas också förslag från dialogmöten med medarbetare och chefer.
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1 Inledning
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
En övergripande slutsats från revisionen var att verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det
finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig
assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår att
handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden.
Utifrån Stadsrevisionens rapport noterade Kommunstyrelsen att det inom flera områden fanns
behov av ett både utvecklings- och ett samordningsarbete. Samtidigt noterades att vissa delar kan
och bör göras på förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamheten i form av vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”.
Mål
Kommunstyrelsen definierade det övergripande målet på följande sätt;
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver
stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
var kvalitet i varje möte med den enskilde.
Uppdrag
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektorganisation
Vård- omsorgsprojektet har haft en politisk styrgrupp av rådgivande karaktär med
förtroendevalda från kommunstyrelsen, representanter från Stadsdelsnämnderna Norr, Väster,
Öster samt från Sociala omsorgsnämnden.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under ledning av kommunchefen och
förvaltningscheferna för Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala
omsorgsförvaltningen, områdescheferna inom berörda förvaltningar samt Borås Stads
ekonomichef och personalchef. Projektledare har varit Borås Stads kvalitets- och utvecklingschef.
Delprojekten
Vård- och omsorgsprojektet organiserades i fem delprojekt ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”, ”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamheten”, ”Chefens uppdrag”,
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”Hälsosam organisation” och ”Styrning och ledning”. Till varje delprojekt har det knutits en
arbetsgrupp och en delprojektledare. Varje delprojekt har tagit fram 4-5 prioriterade områden
som bedömts som väsentliga för att uppnå målet.
	
  
Rapporten
Rapporten redovisar resultat och förslag från arbetsgruppen ”Chefens uppdrag”. Den innehåller
dels en redovisning av arbetet dels en handlingsplan. Rapporten har lämnats till projektledaren
och är en del i underlaget för vård- och omsorgsprojektets samlade handlingsplan.	
  
	
  
Förväntan på förändring och förbättring
Det finns en förväntan hos arbetsgruppen, medarbetare och chefer på att projektets förslag i
handlingsplanen ska innebära förändringar och förbättringar. I dialogmöten har arbetsgruppen
mött en stor mängd medarbetare och chefer som uttrycker att – ”den här gången måste det vara
på riktigt”, det måste bli förändringar och förbättringar.

2 Resultatredovisning
Prioriterade områden
Arbetsgruppen bestämde inledningsvis följande prioriterade områden:
1.

Chefens uppdrag

2.

Verksamhetsstöd

3.

Chefens chef

4.

Närvarande ledarskap

Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppens har arbetat fram en handlingsplan. Den innehåller förslag som kan föras till vårdoch omsorgsprojektets samlade handlingsplan. Förslagen i handlingsplanen redovisas under två
rubriker:
1. förslag som förutsätter politiska beslut,
2. förslag som är verkställighet (och inte kräver politiska beslut utan som verksamheten själv
kan ta hand om och genomföra).
Förslag från dialogmöten med medarbetare och chefer redovisas särskilt och arbetsgruppen har
gjort en prioritering i tre nivåer:
1. förslag som enligt arbetsgruppen förs till vård- och omsorgsprojektets samlade
handlingsplan,
2. förslag som har hanterats under projektets gång,
3. förslag som aktualiseras längre fram (senare).
Arbetsformer
Arbetsgruppen har bestått av enhetschefer från äldreomsorg och funktionshinderverksamhet
tillsammans med bl.a. omvårdnadspersonal, HR-personal och ledarutvecklare. Arbetsgruppen har
träffats fortlöpande sedan den gemensamma starten för alla delprojekt i augusti 2015,
sammantaget 13 träffar à cirka 2 timmar.
Arbetsgruppen har med jämna mellanrum haft ”hemläxor” att förbereda till kommande träffar.
Varje träff med arbetsgruppen har dokumenterats i minnesanteckningar och har tillsammans med
annat material samlats i arbetsgruppens mapp på kommunens intranät.
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Dialogmöten
Arbetsgruppen har tillsammans med övriga delprojekt genomfört 5 strukturerade dialogmöten.
Totalt deltog cirka 50 chefer och 150 medarbetare. Syftet var att utifrån deras kunskaper och
erfarenheter få fram så konkreta förslag som möjligt till förbättringar inom varje delprojekts
område. Dialogmötena har dokumenterats och synpunkter och förslag redovisas särskilt i
rapporten. Synpunkter som inte varit fullödiga förslag har konkretiserats. Sammantaget redovisas
ett stort antal förslag från dialogmötena.
	
  
Arbetsplatsträffar
Arbetsgruppen har vid ett antal tillfällen haft mycket god hjälp av medarbetare och chefer för
synpunkter på material och resonemang, bl.a. vid arbetsplatsträffar i äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet.
Referensmaterial
Arbetsgruppen har haft tillgång till referensmaterial i form av en ”Källförteckning”. Den har
innehållit internt material från Borås Stad t.ex. utredningar, undersökningar, riktlinjer, rutiner och
politiska beslut. Där har också funnits material från omgivande kommuner och regional och
nationell nivå tillsammans med forskningsrapporter, lagar, föreskrifter, allmänna råd,
debattartiklar och ämneslitteratur. Förteckningen har växt fram under projektets gång och även
medarbetare utanför projektet har bidragit med material.

2.1 Chefens uppdrag
Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet hör till kommunens största verksamheter och vårdoch omsorgspersonalen utgör cirka 1/3 av kommunens anställda. Kvinnorna utgör cirka 87
procent och männen 13 procent av de anställda.
I äldreomsorg och funktionshinderverksamhet finns det drygt 100 chefer varav merparten är
enhetschefer. Det är de som ofta kallas första linjens chefer och det är de chefer som finns
närmast de som arbetar i verksamheten, kommunens invånare och brukare. Dessa chefer är till
övervägande del kvinnor, 86 procent och 16 procent är män.
Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet är viktiga verksamheter som varje dag, 24 timmar
om dygnet utför värdeskapande arbete. Att vara chef i äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet är ett tufft men också lustfyllt uppdrag som gör skillnad. Detta
kvitteras av arbetsgruppens kommentarer om hur det är att vara chef inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamheten idag. De uttrycker sig så här om sitt arbete:
Utmanande, ansvar, utsatthet, utvecklande, förebild, inspirerande, kvinnodominerat, ”klämd från
alla håll”, samhällsnytta, livsnytta, relationsskapande, fantastiskt, ibland många bollar i luften,
svårt att prioritera, omöjligt att uppfylla alla mål, ansvarsfullt i förhållande till mål, personal,
boende, anhöriga och mot högre chefer, känns aldrig som man hinner tänka till, frihet att planera
sitt arbete, ibland avsaknad av stödfunktion i ”svåra” frågor.
Det finns skillnader mellan att vara chef inom äldreomsorg respektive funktionshinderverksamhet, t.ex. lagstiftning, organisation, målgrupper, arbetsformer, geografisk spridning och
möjlighet till daglig kontakt.
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På samma sätt finns det skillnader mellan att vara chef i äldreomsorgens hemtjänst eller på ett
eller flera vård- och omsorgsboenden. Dessutom finns skillnader som beror på vilken stadsdel
chefen verkar i.
Men mycket i ”Chefens uppdrag” är lika och jämförbart, uppdraget handlar om att styra, leda,
följa upp och utveckla verksamheten. Chefers villkor och förutsättningar för att lösa sitt uppdrag
är avgörande för kvalitén för brukarna och arbetsmiljön för medarbetarna.
Arbetsmiljöverkets rapport 2014:3 rönte en del uppmärksamhet när den kom hösten 2014.
Rapporten redovisade resultat av inspektioner i kvinno- och mansdominerad kommunal
verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. I slutrapporten konstateras att skillnaderna
speglar ett genusmönster som finns i samhället generellt, där kvinnors arbete värderas lägre.
Vidare konstaterades att arbetsmiljön är sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten och att
personal inom kvinnodominerad verksamhet har en sämre arbetsmiljö som bidrar till att kvinnor
har högre ohälsa än män. Rapportens jämförelse mellan hemtjänsten och de tekniska
verksamheterna (i 59 kommuner) visar också att cheferna i hemtjänsten har fler medarbetare, är
arbetssituationen för både chefer och medarbetare mer pressad, är möjligheterna att påverka den
egna arbetssituationen mindre och att resurserna är mindre.
Slutligen påpekas att ett av de mest angelägna områdena att arbeta med är att organisera arbetet
så att medarbetarna – särskilt inom hemtjänsten – ges förutsättningar att orka arbeta fram till
pensionen. Vidare är det också viktigt att arbetsbelastningen inom hemtjänsten minskar.
Chefens viktigaste uppdrag
Chefens viktigaste uppdrag är att säkerställa att brukaren får sitt behov av stöd och service som
brukaren har rätt till.
•

Chefen behöver ges tillräckliga förutsättningar för att kunna lösa sitt uppdrag. Det
handlar om att ha resurser i olika och tillräckliga former och att ansvar och befogenheter
stödjer uppdraget samt att begränsningar som finns i uppdraget är tydliga.	
  

Chefens ansvar
Chefen har alltid det övergripande ansvaret för att verksamheten ger den enskilda brukaren vård
och omsorg, stöd och service som är av tillräckligt god kvalitet. Vi har valt att översiktligt
sammanfatta chefens uppdrag i fyra punkter.
Chefens uppdrag är att:
1. Leda och ha ordning och reda i verksamheten så att verksamhetens mål uppnås
2. Ha förmåga och vilja att motivera, uppmuntra och stödja medarbetare
3. Ta tillvara kunskaper och erfarenheter hos medarbetare, ha koll på ”lärandet” i
verksamheten
4. Ha förmåga och vilja att driva förändring och utveckling tillsammans med medarbetare
utifrån behov hos brukare och verksamhet

8

Chefens arbetsuppgifter
Vi har gjort en rad bearbetningar av material för att få en uppfattning om vad chefens
arbetsuppgifter består i. Vi har frågat enhetschefer, bearbetat och sammanställt underlag och
samtalat med chefer och medarbetare. Vi har valt att dela in chefens arbetsuppgifter i tre
områden:
a. Verksamhet
b. Personal
c. Ekonomi och administration
Arbetsgruppens sammanställning av arbetsuppgifter för (enhets)chefer ger vid handen, om än i
komprimerad form, att chefen har drygt hundratatalet arbetsuppgifter som ska hanteras. Där
finns alltifrån små och enkla arbetsuppgifter till större, rejält komplexa uppgifter. Om uppgifterna
fogas samman i något större delar så handlar det om:
	
  
a. Verksamhet
-‐ Arbetsmiljöansvar
-‐ Verksamhetsuppföljning, analyser mm
-‐ Uppföljning av rutiner och handlingsplaner
-‐ Mål och visionsarbete
-‐ Statistikuppgifter
-‐ Planering, genomförande och uppföljning av olika möten, t.ex. arbetsplatsträffar och
teammöten men också möten med brukare och anhöriga
-‐ Samt en rad uppgifter som är direkt kopplade till brukaren som dokumentation, ta emot
beställningar och verkställa enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), trygghetslarm, avgifter och debiteringar mm.
	
  
b. Personal
-‐ Bemanningsfrågor och schemaläggning t.ex. i Heroma m.fl.
-‐ Rekrytering
-‐ Ledigheter, rehabiliteringsärenden, utvecklingssamtal
-‐ Lönefrågor t.ex. lönerevision, lönesamtal, lönerapportering
-‐ Introduktion i IT-stöd t.ex. Viva, Tes m.fl.
-‐ Kompetensutveckling 	
  
	
  
c. Ekonomi och administration
-‐ Budget
-‐ Ekonomiuppföljning
-‐ Fakturaadministration
-‐ Inköp
Fastighetsfrågor och bilansvar
Det finns ett område till som i huvudsak omfattar uppgifter kring lokaler, fastigheter och
bilansvar. Uppgifter som bör hanteras av någon annan än den egentliga verksamheten, t.ex. direkt
av fastighetsägaren.
Här måste det gå att finna bättre lösningar än att låta omsorgspersonal och enhetschefer ägna sig
åt dessa uppgifter. Fastighetsfrågor och bilansvar behöver utredas med den uttryckliga
målsättningen att uppgifterna ska ha en annan tillhörighet än hos enhetschef och verksamhet.
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Chefen leder och fördelar arbetet
Bland chefer, medarbetare och i arbetsgruppen har det funnits en diskussion om i vad mån
chefen har möjlighet att delegera sina arbetsuppgifter till annan (medarbetare). Helt enkelt: vad
kan delegeras, vad får delegeras och vad bör delegeras? Stadsjuristens svar på arbetsgruppens
frågor och sammanställning med drygt hundratalet arbetsuppgifter kan kort sammanfattas på
följande sätt.
-‐

Vid genomgången framkom att ingen av uppgifterna utgör delegation i kommunalrättslig
mening. Interna beslut och ställningstaganden som rör verksamheten och beslut i den
löpande driften räknas till verkställighet och omfattas inte av delegering. Dessa beslut och
åtgärder räknas alltså till ren verkställighet.

-‐

Till chefens uppgifter hör allmänt att leda och fördela arbetet inom det område som
chefen ansvarar för. Chefen för verksamheten har oftast stor frihet att organisera
verksamheten på lämpligt sätt. I de fall det finns riktlinjer för ett visst förfarande ska
dessa självklart följas.

Stadsjuristens svar innebär i praktiken ett förtydligande av chefens ansvar och att chefen ska leda
och fördela arbetet. Det innebär också möjlighet att uppdra åt annan medarbetare att utföra
arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter som kan uppdras åt annan beror på uppgiftens art och
svårighetsgrad med hänsyn till ”uppdragstagarens kompetens och erfarenhet”. Det ligger hos
chefen för verksamheten att avgöra vilken uppgift och till vem ett uppdrag kan lämnas.
Förtydligandet i skillnaden mellan delegation i kommunalrättslig mening och chefens rätt att leda
och fördela arbetet innebär att chefens ”spelplan” för uppdraget blir tydligare och kan innebära
att chefen frigör tid för andra chefsuppgifter.
Chefer och olika många medarbetare
Arbetsgruppen har diskuterat hur många medarbetare en chef kan ha ett direkt ansvar för. Det
kallas ofta kontrollspann. Det är inte ovanligt att kvinnliga chefer i offentlig sektor har ganska
stora kontrollspann medan manliga chefer i andra sektorer har mindre.
Men frågan om hur många underställda en chef kan ha är inte så lätt att besvara enkelt. Det
handlar t.ex. om hur arbetsgruppen fungerar, kunskaper och erfarenheter, chefens tolerans för
ständiga avbrott mm. Ytterligare faktorer som har betydelse är t.ex. tydliga mandat och
befogenheter, rimlig arbetsbelastning, organisation, verksamhetens komplexitet mm. Många
underställda innebär också krav på återkoppling och utvecklingssamtal. En avgörande faktor för
antalet underställda är vilket verksamhetsstöd chefen har. Det är inte heller orimligt att anta att
hur många underställda en chef kan ha varierar över tid.
Det finns organisationer som fastställt ett kontrollspann. I litteratur och forskning finns inget
som entydigt slår fast hur stort kontrollspannet kan vara. Det finns de som hävdar att gränsen går
vid 20. Det finns organisationer som har ambitionen att spannet ska vara mellan 10-35.
I äldreomsorg och funktionshinderverksamhet kan genomsnittet (och det ger en grovt förenklad
bild) antalet underställda beräknas till 25-30 medarbetare per chef men det finns variationer. Det
är flera chefer som har färre, men också chefer som har fler underställda.
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Resurser ska bygga på behov och omfördelas
Resurser och resursfördelning måste bygga på behov. Behov ska vara styrande och resurser måste
kunna omfördelas inom och mellan stadsdelar. Resurser för t.ex. äldreomsorg ska inte omfördelas
till annat programområde. Budget och behov måste fungera som kommunicerande kärl och
resursfördelningen måste vara öppen och transparent.

2.2 Verksamhetsstöd
För att nå mål och resultat måste enhetschefen ha tillräckliga resurser, befogenheter och stöd.
Verksamhetsstödets innehåll och utformning är avgörande för enhetschefens förutsättningar att
lösa uppdrag och uppgift.
Överordnad chef har och måste ta ett tydligare ansvar för att det finns en tillräcklig
överensstämmelse mellan uppdrag, budget, övriga resurser och förväntat resultat. Idag får chefer
ibland uppdrag som upplevs som omöjliga då stöd och styrning från ledning inte är tillräckligt.
Principer för verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd till chefer ska utformas individuellt, dokumenteras, följas upp, omprövas och
utgå ifrån enhetschefens behov av stöd. Ansvarig för verksamhetsstödet är överordnad chef.
Verksamhetsstödet innefattar alla de åtgärder som underställd chef kan behöva för att lösa sitt
chefsuppdrag.
Årshjul
Ett gemensamt årshjul (kalender eller checklista) underlättar för (enhets)chefer att planera,
genomföra och följa upp sitt verksamhetsår. Det kan innehålla rapporter, analyser, möten,
uppdrag, utbildningar mm.
Årshjul tas fram för hela verksamheten över förvaltningsgränser. Fördelar är bl.a. att en ansvarig
kan samordna t.ex. inrapportering mm. Årshjulet kan successivt uppdateras under året och blir
därmed också en hjälp för verksamheten nästkommande år. Årshjulet kan bidra till
att ”tillkommande” uppgifter under året successivt minskar, ett fungerande årshjul ställer krav på
planering. Uppföljning och rapportering måste ha så få manuella inslag som möjligt.
Stöd till chefer i form av t.ex. planerare, samordnare
Idag har flera chefer verksamhetsstöd i form av biträdande enhetschefer, planerare eller
samordnare. Omfattningen på detta stöd har växt fram successivt och omfattningen av stödet
varierar. Det är dock tydligt att antalet underställda har haft betydelse för stödets omfattning.
Arbetsgruppen har tagit del av underlag och som i vissa stycken aktualiserats kring bl.a. antalet
chefer/antal årsarbetare/antal enheter/antal biträdande enhetschefer/ planerare/samordnare/assistenter i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. I arbetsgruppen bedömer vi att
det behövs minst 0,5 årsarbetare i stöd för chefen per 30 årsarbetare.
Arbetsgruppen har diskuterat hur stödet bäst kan utformas, biträdande enhetschef eller planerare
eller motsvarande. Någon samstämmig uppfattning kring detta finns inte utan att det kan
anpassas till de förutsättningar som gäller. Det finns dock anledning att tydliggöra kravprofiler för
administrativa tjänster och att sedvanlig rekrytering tillämpas.
Ekonomi- och HR-funktioner – stöd måste bli mer verkstad
Ekonomi- och HR- funktionerna ska ha som en prioriterad uppgift att stödja första linjens chefer.
Stödet från ekonomi och HR ska utformas individuellt. Det har skett en successiv förskjutning till
att (enhets)chefen gör allt fler uppgifter från ”ax till limpa” vilket inneburit att HR- och
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ekonomistödet fått en alltmer konsultativ roll på bekostnad av direkt operativt stöd. Stödet måste
bli till större och mer praktisk hjälp och underlätta det vardagliga arbetet för enhetschefen.
Chefshandbok
Det bör finnas en lättillgänglig ”chefshandbok” som snabbt och enkelt ger besked om väsentliga
processer, riktlinjer och rutiner. Chefshandboken kan med fördel finnas på intranätet och omfatta
t.ex. ekonomi-, personal- och kvalitetsfrågor.
Stöd för kommunikation och dialog
Sammanställningen av chefens arbetsuppgifter ger vid handen att chefens uppdrag är
utomordentligt kommunikations- och relationstätt. Kontakterna är många även under en och
samma dag, för att inte säga under en och samma timma. ”Alla ska ha sitt och ha det på ett bra
sätt” som någon uttryckte det.
Chefen måste ha goda, smarta, effektiva vägar och verktyg för att överhuvudtaget ha
förutsättningar att klara kommunikationen på ett professionellt sätt. I delprojektet ”Hälsosam
organisation” har en särskild grupp arbetat med ”arbetsplatsens kommunikation”. Gruppens
arbete har omfattat samtliga delprojekt. Förslagen som rör kommunikation redovisas i rapport
och handlingsplan från delprojektet ”Hälsosam organisation”. Arbetsgruppen ”Chefens uppdrag”
har lämnat synpunkter till ”kommunikationsgruppen”.
Digital arbetsmiljö
Den digitala arbetsmiljön utvecklas och förändringstakten ökar. Datorer och smarta telefoner får
alltmer utrymme. Planering-, dokumentation och uppföljning sker i system som VIVA, TES,
bemanningsprogram m.fl. Det kräver alltmer kunnande av chef och medarbetare i tekniska
hjälpmedel och att system och program som ska underlätta arbetet är stabila, enkla och
tillgängliga. Arbetssätt varierar mellan och inom olika verksamheter.
Det behövs fortlöpande utbildningar ”längst ut i linjen” för att man ska kunna använda systemen
så effektivt som möjligt. Det räcker inte med utbildning vid införandet av ett nytt program.
Personalomsättning, uppdateringar mm kräver fortlöpande och effektiva utbildningsinsatser
annars innebär det ”merjobb” och ineffektivt arbete. Uppgifter som inloggning, lösenord och
tillgänglighet till datorer och smarta telefoner måste lösas enkelt och snabbt, så är inte alltid fallet
idag.
Chefsförsörjningsprogram
Det finns idag en hel del bra utbildningar och kompetensutveckling för redan anställda chefer
och ledare som arrangeras centralt i kommunen. Men ett samlat chefsförsörjningsprogram som
ger tydliga och konkurrenskraftiga erbjudanden till både presumtiva och befintliga chefer saknas.
Det innebär att kommunen på ett bättre sätt kan ta tillvara de insatser som redan görs.
Under 2014 slutade 13 chefer sin anställning inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.
Lite förenklat så behövdes det nyanställas en chef varje månad. Det behövs ett
chefsförsörjningsprogram för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet för att rekrytera och
behålla chefer i större utsträckning som kan komplettera de centrala insatserna. Ett exempel på
aktivitet som bör ingå är en mer omfattande kommunikationsutbildning.
Rekrytering av chefer
En förvaltningsgemensam grupp bör ges uppdraget att rekrytera chefer till samtliga verksamheter
över stadsdels- och förvaltningsgränser. Idag lägger chefer mycket tid på att rekrytera andra
chefer, istället bör den kompetens som finns inom HR-funktionerna ges större utrymme vid
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rekryteringar. Det ger förutsättningar att arbeta smartare, effektivare och mer professionellt med
rekrytering av chefer. Det skulle sannolikt också ge en betydligt bättre och mer stabil beredskap
vid byten av chefer.
Rekrytera fler chefer samtidigt
Med den omsättning av chefer som är just nu så kan organisationen rekrytera flera chefer
samtidigt istället för en åt gången och stärker beredskapen inför avgångar.
Chefspool
Pröva att ha någon form av chefspool. Det kan innebära en bättre förutsättning för
verksamheten att få en ersättare under ordinarie chefs frånvaro som sjukdom, semester,
utbildning mm. Det kan också ge chefer möjlighet att ta på sig särskilda uppgifter under kortare
eller längre perioder samt stimulerar till ökad rörlighet och flexibilitet.
Tidig introduktion av nya chefer
Det genomförs centralt gemensam introduktion några gånger per år och det är bra. För
nyrekryterade chefer föreslår vi 1 månads lokal introduktion i verksamheten innan nyrekryterad
chef påbörjar sitt ordinarie chefsuppdrag. Fördelarna är flera, introduktionen kan individualiseras,
delar av introduktionen kan successivt genomföras av i första hand områdeschefer men också av
kollegor och den nyrekryterade chefen har möjlighet att bygga ett nätverk för kollegialt stöd när
introduktionen löper över längre tid. Fokus ska ligga på introduktion i vardagsarbetet, tekniska
hjälpmedel och system.
Samordning av rekrytering och introduktion av medarbetare
Det bör kunna ske mer samordning mellan äldreomsorg och funktionshinderverksamhet när det
gäller rekrytering och introduktion av personal. Det gäller särskilt inför semesterperioden då det
inte sällan är samma sökande till de båda verksamheterna.
Chefsstöd till personal under helger och röda dagar
Verksamheten i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet bedrivs dygnet runt, alla dagar i
veckan, året runt. Det är inte ovanligt att chefer är tillgängliga på telefon för ”jobbsamtal” utanför
arbetstid (och utan ersättning). Skälen till det är flera, några exempel är att cheferna är lojala mot
verksamheten, att det ger trygghet för medarbetare som jobbar att veta att det med stor säkerhet
går att nå chefen om det kniper i en allvarlig situation osv. Men tillgänglighet på detta sätt är
ingen bra arbetsmiljö för cheferna. Ett organiserat chefsstöd för personal under helger och röda
dagar, t.ex. i form av en enklare telefonjourverksamhet som enhetscheferna hjälps åt att bemanna
kan prövas istället.
Tid för reflektion, handledning och mentorskap
Tid för reflektion, handledning och mentorskap har aktualiserats i gruppens arbete till och från.
Generellt uppfattar vi det som att det handlar om råd och stöd till chefen för att stärka och
utveckla möjligheterna att göra ett gott jobb som chef.
Samtidigt finns det anledning att fundera kring vad respektive del innebär. Vi har valt att se det
som en utvecklingslinje som börjar med att skapa utrymme för tid till reflektion som senare kan
byggas på med handledning och därefter ”avslutas” med mentorskap.
Reflektion

Tempo och arbetsbelastning är hög för många chefer. Det har varit en av anledningarna till att tid
för reflektion fortlöpande kommer upp som önskemål men också som ständigt eftersatt aktivitet.
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Vardagen fylls av andra mer pockande uppgifter än att skapa ett strukturerat utrymme och tid för
reflektion.
Syftet med reflektion kan vara att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och förstå varför
man handlar som man gör. Att reflektera över vardagssituationer kan hjälpa till
att bli medveten om invanda mönster, få distans till rutiner och invanda handlingar. Allt i syfte att
pröva, ompröva och söka kunskap som stärker förmågan att agera i nya situationer. Tid som
också kan användas för mer långsiktigt och strategiskt arbete, uppgifter som det sällan finns
utrymme för idag.
Tid för reflektion bör ha ett givet utrymme i chefsöverenskommelsen, där finns också möjlighet
för överordnad chef att följa upp hur underordnad chef använt tiden.
Handledning

Att få handledning som chef kan vara en del i chefsöverenskommelsen utifrån det behov som
den enskilda chefen och verksamheten har. Samtidigt finns uppfattningen att det finns betydligt
mer att göra från överordnad chefs del i att fortlöpande och på ett mer strukturerat sätt i dialog
med underordnad chef ge råd och stöd och att det är ett generellt förbättringsområde. Hur
rådgivning och stöd ska utformas borde ha ett givet utrymme i chefsöverenskommelsen, där
finns också möjlighet för överordnad och underordnad chef att följa upp hur stödet har fungerat.
Mentorskap

Mentorskap för tanken till att den ena partnern (mentorn) har mer erfarenhet än den andra
partnern (chefen/adepten). Tanken är att relationen ska präglas av ömsesidigt utbyte och leda till
personlig och professionell utveckling (för adepten). Mentorer kan finnas internt i organisationen
eller rekryteras externt.
Rehabiliteringsansvar
Det är den närmaste chefen som har rehabiliteringsansvaret och svarar för att arbetsgivaren följer
de lagar och regler som har med rehabilitering att göra. I slutet av 2014 fanns 293 pågående
rehabiliteringsärenden i stadsdelsförvaltningar och omsorgsförvaltning. Rehabiliteringsärenden
tar tid och en rehabiliteringskedja med tydlig ansvars- och uppgiftsfördeldelning behövs för att
arbeta systematiskt. Idag är arbete och ansvar starkt knutet till person (enhetschefen). Ett
alternativ kan vara ett mer funktionsbaserat arbetssätt. Det kan innebära att uppgifter kan delas
av fler personer samtidigt som ansvaret kvarstår hos enhetschefen.
	
  
	
  

2.3 Chefens chef

Överordnad chef har ett stort ansvar för underordnad chefs möjligheter att lösa sitt uppdrag och
har ett exklusivt ansvar för att det finns en väl definierad ”spelplan” för underordnad chef som
inkluderar förutsättningar, förväntningar, stöd mm för uppdraget. Det verktyg som finns för att
klarlägga och tydliggöra chefsansvar tillsammans med arbetsgivarens åtaganden är Borås Stads
chefsöverenskommelse. Chefsöverenskommelsen är i grunden ett gott dokument för att i dialog
mellan överordnad chef och underordnad chef skapa förutsättningar för den enskilda chefen.
Chefsöverenskommelsen ger utrymme för konkretiseringar, kompletteringar, avgränsningar,
formulering av stöd, koll och uppföljning.
Betydligt fler chefer måste få en chefsöverenskommelse som är värd namnet, med ett verkligt
innehåll som stöd och förutsättning för sitt chefskap. Den uppgiften ska överordnad chef ta
ansvar för. I handlingsplanen finns förslag om att överordnad chef ska stärka chefsöverenskommelsens innehåll och konkretiseringsgrad.
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Många chefer finns också i ledningsgrupper av olika slag oftast tillsammans med överordnad chef.
Fungerande ledningsgrupper stärker förutsättningarna för underordnad chef att göra ett gott i det
egna vardagsarbetet. Fortlöpande insatser i form av ledningsgruppsutveckling stärker desssa
förutsättningar.

2.4 Närvarande ledarskap

Arbetsgruppen har medvetet valt att lägga området ”närvarande ledarskap” sist i rapporten. Vad
som är ett närvarande ledarskap är inte så enkelt att definiera. Det kan definieras på lite olika sätt
av olika medarbetare samtidigt som tolkningsföreträdet ligger hos den enskilda medarbetaren.
Men det är självklart att varje människa vill bli sedd i sitt arbete och att många förväntar sig att
chefen ska uppmärksamma just dem och det är en självklar del i en hälsosam organisation.
Arbetsgruppens uppfattning är att om förutsättningarna för chefens uppdrag är tillräckliga och att
uppdraget är tydligt formulerat samtidigt som man har ett individuellt utformat verksamhetsstöd
och att ”chefens chef” aktivt stödjer sin underordnade chef så får vi chefer som fungerar bättre
och därmed skapas det också förutsättningar för ett ”närvarande ledarskap”.
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Jobba smart, strukturerat,
transparent, unsvika kollisioneer
med andra enheters aktiviteter,
koll på läget

Ta fram årshjul (aktivitetskalender) för planering,
genomförande och uppföljning för (enhets)chefer

3

2

4

Skäl till förslaget

Överordnade chefer ska ta ett
tydligt ansvar. Dokumenteras i
chefsöverenskommelsen och ger
den ett innehåll värt namnet, som
förutsättning och stöd för
underordnad chef
Tydliggör och slå fast principer och motiv för
Öppenhet, likabehandling,
verksamhetsstöd, de ska vara individuella, dokumenterade, tydliggöra och skapa
utgå ifrån behov, följas upp, omprövas och innefatta alla de förutsättningar för uppdraget
åtgärder som underställd chef kan behöva för att lösa sitt
uppdrag
Varje chef ska ha en individuell och dokumenterad plan för Fungerar väldigt olika idag.
verksamhetsstöd
Säkerställer effektivitet och
kvalitet. Bra pusselbit i
rekrytering.

Förslag som är verkställighet (förvaltningens uppgift och
kräver inga politsika beslut )
Överordnad chef har ansvar för att säkerställa att
underställd chef har förutsättningar och stöd för att lösa sitt
uppdrag och att det finns tillräcklig överensstämmelse
mellan uppdrag, budget, övriga resurser och förväntat
resultat

Aktivitet

Ansvar

Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse
nämnder

Ansvar
Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse
nämnder
Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse
nämnder

Ta fram årshjul över
förvaltningsgränser

Förvaltningschef

Plan för verksamhetsstöd arbetas Förvaltningschef
in i chefsöverenskommelsen. Kan
bla innehålla HR, ekonomi,
administration, IT, utbildning mm

Arbetas in i
Förvaltningschef
chefsöverenskommelsen för vård
och omsorgsverksamheten

Arbetas in i
Förvaltningschef
chefsöverenskommelsen för vård
och omsorgsverksamheten

Behov förändras fortlöpande inom Budget 2016
och mellan stadsdelar,
resurs(om)fördelning måste ha
följsamhet mot behoven
Resurser enligt
Budget 2016
fördelningsmodellen ska stanna i
äldreomsorgen

Skäl till förslaget
Aktivitet
Idag anger många chefer att det Kommunikation och i plan
viktigaste målet är att hålla budget dokument

1

3

Förslag som kräver politiska beslut
Det viktigaste politiska målet med verksamheten
äldreomsorg respektive funktionshinderverksamhet behöver
1 kommuniceras
Resurser ska omfördelas efter behov under året mellan och
inom stadsdelar, budget och behov ska vara
kommunicerande kärl
2
KF budget till äldreomsorgen ska "låsas" på programnivå

Förslag till handlingsplan från delprojektet "Chefens uppdrag"

Påbörjas ht 2015

Förberedelser 2015,
start 2016

Påbörjas ht 2015

Påbörjas ht 2015

Tidplan

Start 2016

Förberedelser under
2015, start 2016

Tidplan
Plan 2016

Ta fram ett samlat chefsförsörjningsprogram över
Säkerställa rekrytering av chefer
förvaltningsgränserna. Rikta sig till presumtiva och befintliga och behålla chefer
chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet

Genomför fortlöpande kommunikationsutbildning för chefer Verksamheten är kommunikations- Utbildningsaktivitet
(övriga förslag via delprojekt Hälsosam organisation)
och relationstät, chefer behöver
bra verktyg för att klara
kommunikationsuppgiften

Chefer ska rekryteras av en stadsdelsgemensam
rekryteringsgrupp

7

8

9

Stadskansliet m.fl.

Stadskansliet m.fl.

Inte ovanligt att samma sökande
finns i båda verksamheterna
Reflektera över
vardagssituationer, pröva och
ompröva, söka kunskap som
stärker förmåga att agera i nya
situatrioner

11 Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samordnar
rekrytering av semestervikarier

12 Tid för reflektion ska säkerställas för chefer

2015-05-21

Fungerar väldigt olika idag.
Säkerställer effektivitet och
kvalitet. Bra pusselbit i
rekrytering.

10 Nyanställda chefer ska ges 1 månads
verksamhetsintroduktion innan de börjar med ordinarie
chefsarbetsuppgifter. Introduktionsprogrammet ska vara
gemensamt över stadsdels- och förvaltningsgränser

Förvaltningschefer

Förvaltningschefer

Tid för reflektion ska finnas med i Överordnad chef
den enskilda chefens
chefsöverenskommelse

Förvaltningsgemensam
rekryteringsgrupp

Introduktionsprogram tas fram

Effektivitet och kvalitet i
Stadsdelsgemensam grupp med Stadskansliet ,
rekrytering säkerställs i högre grad olika kompetenser sätts samman förvaltningschefer

Stadskansliet m.fl.

Utredning och programskrivning, Förvaltningschefer
analys mm

Chefer behöver mer kunskap om förutsättningarna för att Kompetenshöjande insats, bättre Utbildningsaktivitet
leda och fördela arbetet och lämna uppdrag till medarbetare resursutnyttjande
inklusive skillnad mot delegation i kommunalrättslig mening
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Jobba smart, inte uppfinna hjulet Ta fram chefshandbok
på nytt, enkelhet, tillgängligt

Chefshandbok med väsentliga processer, riktlinjer och
rutiner ska finnas på intranätet
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Förslag till handlingsplan från delprojektet "Chefens uppdrag"

Start 2016

Start vt 2016

Förberedelse ht 2015,
start 2016

Förberedelse ht 2015,
start årskiftet 2016

Påbörjas ht 2015

Påbörjas ht 2015

Påbörjas ht 2015

Påbörjas ht 2015

Snabbare och bättre beredskap
för att möta chefsavgångar.
Chefer behöver ej ta dubbla
chefsuppdrag. Utrymme för
särskilda uppdrag hos befintliga
chefer

Rekryteringsgruppen rekryterar,
introducerar, placerar

19 Vissa saker, tex utvecklingsdagar måste finnas och med lika
förutsättningar oavsett stadsdel och omfatta alla
medarbetare
20 Gå igenom rehabiliteringskedjan och tydliggör bla
ansvarsfördelning, se över arbetsformer och pröva
funktionsbaserad indelning.
21 Ge ledningsgrupper en fortlöpande ledninsgruppsutveckling

16 Behov av HR och ekonomi stöd och service ska utredas
utifrån enhetschefens uppdrag och behov och omprövas
kontinuerligt
17 Frågor kring fastigheter och bilansvar utreds med
målsättningen att de ska ha en annan tillhörighet än hos
enhetschefer
18 Genomgång och inventering av den digitala arbetsmiljön,
funktion program, system, användning, tillgänglighet, behov
av utbildning, kunskapsspridning, organisation, öppettider
support mm
Utvecklingsinsatser

2015-05-21

Tar tid för chefer. Många äenden. Utredning
Knyta till funktion istället för
person.
Stärker samverkan, stöd i
Utbildningsaktivitet
chefsuppgift

Kompetensutveckling

"Växande" och relativt nytt
Utredning
område och arbetsredskap,
väsentligt för vardagsarbetet,
måste fungera och ha bra support

Hösten 2015

Våren 2016

Förvaltningschef

Våren 2016

Påbörjas hösten 2015

Påbörjas ht 2015

Förvaltningschef,
stadskansliet

Förvaltningschefer

Stadskanskliet,
förvaltningschefer m.fl.

Förvaltningschef m.fl.

Utredning

Bättre resursutnyttjande

Påbörjas ht 2015

Förberedelser 2015,
start 2016

Områdeschef

Områdeschef

Start ht 2015

Förberedelse ht 2015,
start årskiftet 2016

Förvaltningschef

Förvaltningsgemensamma
rekryteringsgruppen

Göra rätt saker i relation till
Utredning
enhetschefens uppdrag och behov

Trygghet för medarbetare, bättre Utredning bla telefonjour
arbetsmiljö för chefer (idag
ständigt på pass)
15 Verksamhetsstöd i form av fysisk person ska för chefer vara Stöd för chefen att lösa sitt
Del i plan för verksamhetsstöd,
minst 0,5 årsarbetare per 30 årsarbetare
uppdrag, avlastning mm
dokumenteras i
chefsöverenskommelse

14 Chefsstöd till personal vid helger och röda dagar

13 Rekrytera flera chefer samtidigt, introducera och placera.
2014 har 13 chefer slutat.

Förslag till handlingsplan från delprojektet "Chefens uppdrag"

Uppdraget

Område

X

X

X

X

X

X

X

Till
handlingsplanen

Åtgärder

Se till att chefen tycker att allt är lika viktigt, budget, personal och
verksamhetsansvar
Ha alltid en aktuell diskussion kring förutsättningar för chefer, tex
X
antal anställda som kan varier beroende på verksamhetens innehåll,

Ge chefen förutsättningar att ha balans mellan arbete och fritid

Tydliggör chefens uppdrag

Red ut när chefen behöver vara tillgänglig för t.ex.
telefonkontakter, mail mm
Ledningen måste bättre kunna formulera vad de vill att
underordnad chef ska göra, t.ex. driva, utveckla, administrera

Ta reda på var i verksamheten det kan finnas samordningsvinster

Ge chefen förutsättningar att prioritera bland arbetsuppgifterna,
allt kan inte behöva göras på en gång
Ge chefen förutsättningar att ta itu med ”svåra frågor” och stötta
personalen

Ta reda på om chefen har ”rätt arbetsuppgifter”

Ge chefen mer tid för att leda personalen, med chefen på plats
höjs kvalitén.

Synpunkter/förslag

Chefens uppdrag

Förslag från medarbetare och chefer i dialogmöten

X

X

X

Genomfört under
projekttiden

Aktualiseras ev
längre fram

Stöd till chefen

X
X

Se till att det fungerar mer likvärdigt i verksamheterna

Möjliggör balans mellan arbete och privatliv för cheferna
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X

X

X

X

Ge chefer med administrativt stöd

Ta bättre tillvara erfarenheter från andra projekt och aktiviteter,
tex CHEFIOS -rapporten
Gör chefsintroduktionen bättre och låt den genomföras under
längre tid, gärna arbeta tätt med erfaren kollega
Red ut vad som är viktigt att informera om, särskilt bland all
mailinformation som kommer
Skapa likvärdiga förutsättningar för cheferna – idag är det väldigt
olika – sätt ”standards”, nyckeltal

X

Ge chefer kontinuerlig handledning (gärna från utomstående)

X

X

X

Se till att det finns tid för reflektion, läsa, göra studiebesök mm

Heroma tar tid – se till att fler kan Heroma – se till att supporten
inte ger olika svar på samma fråga
Red ut om vi kan arbeta smartare med Heroma. Nu gör chefen
mycket av arbete där löneassistenter tidigare gjorde en del. Chefer
tar hjälp av bla omvårdnadspersonal idag

X

Låt enhetschefer delta i utvecklingsdagar för att få inspiration

Definiera vilka uppgifter chefen kan delegera och till vem

X

Chefer måste ge personalen chans att vara med ”på tåget”, lyssna
informera, processa, ge förutsättningar för delaktighet

en eller flera enheter mm

X

X

Närvarande
ledarskap

3

Chefer ska vara med i färre grupper
Ta ställning till hur ”synlig” chefen ska vara, chefen måste ha
förutsättningar att ”vara på jobbet”, det behövs mer ”vardagsnära
ledarskap på arbetsplatsen”, skiljer mellan äldreomsorg och
funktionshinderverksamheten
Tydliggör för chefen att hon är ”förebild” för övrig personal
Ge chefen förutsättningar att kunna vara närvarande, då kan
chefen lyssna, bry sig, delegera arbetsuppgifter, lösa problem
Gör medarbetarnas förväntan på chefen tydlig

Ställ krav på att möten måste ha ett planerat och förberett innehåll
Se till att chefen har förutsättningar att arbeta med
personalärenden, t.ex. sjukskrivningar, rehabilitering mm
Låt enhetschefer ha egna APT
Bättre samverkan vid vårdplanering mellan kommun och hälsosjukvården
Ge chefen förutsättningar att leda arbetet
Ge chefen stod och ”assistans”, mindre områden och
personalgrupper
Fastställ rutiner – sunt förnuft är inte alltid bra
Dokumentation behöver kvalitetssäkras, det krävs mer datorvana
för att göra genomförandeplaner
Bättre administrativa resurser för cheferna, nu används
omvårdnadspersonal ibland
Heromaarbete borde kunna ta mindre tid
Låt medarbetare tycka till om sin chef t.ex. enkät, underlag för
förändring och förbättring
Cheferna behöver färre medarbetare och enheter att ansvara för

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Övrigt

X
X
X

X
X
X
X

Stärk det ömsesidiga förtroendet mellan chef och medarbetare

Förbättra rehabinformationen till hemtjänstgrupperna

Ha bättre koll på pensionsavgångar i daglig verksamhet
Tydliggör vilka LSS-patienter varför en är inskrivna i
hemsjukvården och andra inte
Chefer som rekryteras ska ha bra utbildningsbakgrund

En chef för alla anhörigstödjare

Fler studiebesök av LSS-handläggare i verksamheten

Förbättra rehabinformationen till hemtjänstgrupperna
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X

Prioritera dialog och medarbetarsamtal

X

X

Lyssna på personalens åsikter, även sommarvikarier
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamheten och definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Arbetsgruppen ”Kvalitet för brukaren inom äldreomsorgen” har varit ett av fem delprojekt.
Rapporten innehåller dels en redovisning av arbetet men också ett förslag till handlingsplan som
är en del i underlaget för projektets samlade handlingsplan. Dessutom redovisas förslag från
referensgrupper samt medborgardialoger.
Arbetsgruppens bidrag till handlingsplanen innehåller fyra förslag som förutsätter politisk
behandling och sju förslag som är verkställighet.
Förslagen som är verkställighet kräver inga politiska beslut utan kan tas om hand av
förvaltningen.

3

Innehåll
Sammanfattning

3

1. Inledning

5

2. Resultatredovisning

6

2.1 Förbättringsområden

8

2.1.1 Aktiviteter
2.1.2 Myndighetsutövning, samt uppföljning av insatser
2.1.3 Genomförande
2.1.4 Samordnad vård och omsorgsplanering
2.1.5 Bostäder för äldre
2.1.6 Anhörigstöd
3. Överlämnande

Bilagor:

16

1. Bild av "Ett gott liv var dag" sett utifrån arbetsgruppen "Kvalitet för
brukaren i äldreomsorgen"-perspektiv
2. Resultat från enkäter
3. Förslag och synpunkter från äldreomsorgen
4. Förslag till handlingsplan från arbetsgruppen "Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen"

4

1. Inledning
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen var att
verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig
assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår att
handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden.
Utifrån Stadsrevisionens rapport noterade Kommunstyrelsen att det inom flera områden fanns
behov av både utvecklingsarbete och samordningsarbete. Samtidigt noterades att vissa delar kan
och bör göras på förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i form av vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”.
Mål
Kommunstyrelsen definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver
stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Uppdrag
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektorganisation
Vård- omsorgsprojektet har haft en politisk styrgrupp av rådgivande karaktär med
förtroendevalda från Kommunstyrelsen, representanter från Stadsdelsnämnderna Norr, Väster,
Öster samt från Sociala omsorgsnämnden.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under ledning av kommunchefen och
förvaltningscheferna för Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala
omsorgsförvaltningen, områdescheferna inom berörda förvaltningar samt Borås Stads
ekonomichef och personalchef. Projektledare har varit Borås Stads kvalitets- och utvecklingschef.
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Delprojekten
Vård- och omsorgsprojektet organiserades i fem delprojekt: ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”, ”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamheten”, ”Chefens uppdrag”,
”Hälsosam organisation” och ”Styrning och ledning”. Till varje delprojekt har det knutits en
arbetsgrupp och en delprojektledare. Varje delprojekt har tagit fram 4-5 prioriterade områden
som bedömts som väsentliga för att uppnå målet.
	
  
Rapport
Denna rapport redovisar resultat och förslag från arbetsgruppen ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”. Den innehåller dels en redovisning av arbetet, dels en handlingsplan. Dessutom
redovisas förslag från referensgrupper samt medborgardialoger. Rapporten har lämnats till
projektledaren och är en del av underlaget för vård- och omsorgsprojektets samlade
handlingsplan.	
  
	
  
Förväntningar på förändringar och förbättringar
Det finns en förväntan hos arbetsgruppen och referensgrupper vi mött att delprojektets förslag i
handlingsplanen ska innebära förändringar och förbättringar för den äldre.
	
  
	
  

2. Resultatredovisning
Arbetsformer
Arbetsgruppen i delprojektet ”Kvalitet för brukaren inom äldreomsorgen” har bestått av
omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschef för vård och omsorgsboende, enhetschef
för hemtjänst, verksamhetsutvecklare, områdeschef, MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska),
jämställdhetssamordnare och utvecklingsledare från Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt
delprojektledare. Denna gruppsammansättning har gett underlag för givande diskussioner både
vad gäller den direkta vården och omsorgen, men också ur ett jämställdhets- och ett folkhälsoperspektiv.
Arbetsgruppen har träffats vid 12 tillfällen under projekttiden, augusti 2014 till juni 2015. Varje
träff har omfattat cirka 2 timmar. Varje tillfälle har dokumenterats i minnesanteckningar.
Arbetsgruppens förslag grundar sig i en mängd olika material. Gruppen har tagit del av tidigare
utredningar, dokumentation, analyser m.m. som avser verksamheter i Borås Stad. Utredningar,
litteratur, kunskapsöversikter, debattartiklar mm från regional och nationell nivå. Allmänna råd,
föreskrifter m.m. från olika myndigheter.
Arbetsgruppen tog utifrån dessa underlag fram sex prioriterade områden.
Prioriterade områden
Arbetsgruppens sex prioriterade områden:
1. Bemötande
2. Trygghet och säkerhet
3. Delaktighet och inflytande
4. Meningsfull vardag
5. Tillgänglighet
6. Likställighet och rättsäkerhet	
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1. Bemötande
Mötet mellan den enskilda och professionen är grunden i all vård och omsorg. Ett gott
bemötande handlar om den professionellas förmåga att kommunicera och tolka den enskildas
situation och utifrån det anpassa stödet. Personalen kan genom att använda kunskapsbaserade
metoder bemöta personer på ett sätt som skapar lugn och trygghet. Vidare ska mötet präglas av
integritet och respekt för personen och situationen. Ett vänligt och professionellt bemötande är
en förutsättning för de äldres välbefinnande, samt möjlighet till delaktighet och inflytande.
2. Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet kan handla om att förebygga våldssituationer, fallprevention och att ha en
säker läkemedelshantering. Våra äldre har rätt att känna sig trygg i alla avseenden. Upplevelsen av
trygghet är individuell och en viktig del av välbefinnande. Det förutsätter bland annat en
kontinuitet och pålitlighet i hur omsorgen bedrivs i dess dagliga rutiner.
Att omständigheter som kan skapa oro och ovisshet undviks och inte minst att det finns tid för
lugnande samtal.
3. Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande är grundläggande faktorer för att äldre ska kunna påverka sin egen
livssituation och behålla en hög grad av självbestämmande och integritet.
Delaktighet inom äldreomsorgen är att den äldre ska ha möjlighet att påverka hur, när och var
insatserna ska utföras och kanske också vem som ska utföra dem. Den enskildas medverkan är
särskilt viktig när genomförandeplanen utformas och insatserna planeras.
Information och kommunikation är generellt viktiga aspekter för att den äldre ska känna
delaktighet och ha inflytande över den egna omsorgen och vården.
4. Meningsfull vardag
En meningsfull vardag handlar om det sociala innehållet, om att se den äldre utifrån ett hälsofrämjande förhållningsätt, där den enskildas intressen, behov och önskemål ligger till grund och
styr utformningen av en meningsfull vardag.
5. Tillgänglighet
Det ska vara god tillgänglighet i de insatser som ges och hos den personal som ger insatserna.
Vårdens och omsorgens olika delar medverkar till att vården och omsorgen ges på rätt nivå.
Den fysiska miljön utformas så att den stödjer ett självständigt och oberoende liv. Information
ska vara anpassad till olika målgruppers behov.
6. Likställighet och rättsäkerhet
Kommunen ska behandla sina medborgare likvärdigt om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Bistånd ska vara av lika värde för medborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska
förutsättningar eller bostadsort.
Vid ansökan om bistånd ska den enskildas hela livssituation beaktas och handläggning,
bedömning och beslut ska ske på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett sökandens
samhällsställning eller ursprung.
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Dialogmöten
Utifrån de prioriterade områdena har arbetsgruppen tillsammans med övriga delprojekt
genomfört fem strukturerade dialogmöten. Totalt deltog cirka 50 chefer och 150 medarbetare.
Syftet var att utifrån deras kunskaper och erfarenheter få fram så konkreta förslag som möjligt till
förbättringar inom varje delprojekts område. Synpunkter och förslag från samtliga dialogmöten
har dokumenterats. Synpunkter som inte varit fullödiga förslag har konkretiserats. Sammantaget
redovisas ett stort antal förslag från dialogmötena.
Arbetsgruppen ”Kvalitet för brukare i äldreomsorgen” har dessutom genomfört ett antal
dialogmöten med brukare, pensionärsorganisationer och anhöriga, samt enkätundersökningar
med 80-åringar och anhöriga. Arbetsgruppen har också tagit fram och bearbetat en rad egna olika
förslag. Det framkom tydligt att de prioriterade områdena påverkades av ett antal yttre
omständigheter såsom lagar SoL och HSL, politiska beslut och viljeinriktningar, struktur-kulturorganisation-professionalism, kommunikation samt vårt sätt att delge information, bilaga 1.
Förslag till handlingsplan
Arbetsgruppens har utifrån dialogmötena arbetat fram en handlingsplan. Den innehåller förslag
som kan föras till vård- och omsorgsprojektets samlade handlingsplan. Förslagen i
handlingsplanen redovisas under två rubriker:
1. Förslag som förutsätter politiska beslut
2. Förslag som är verkställighet (och inte kräver politiska beslut utan som verksamheten själv kan
ta hand om och genomföra)
Förslag från medborgardialoger och dialogmöten med medarbetare, chefer, brukare, anhöriga,
pensionärsråd har sammanställts. Enkätundersökningen från uppsökande verksamhet dvs 80åringar (uppsökande verksamhet) och anhörigdagen redovisas i bilaga 2. Arbetsgruppen har
därefter gjort en prioritering i tre nivåer, se bilaga 3:
1. Förslag som enligt arbetsgruppen förs till vård- och omsorgsprojektets samlade handlingsplan,
2. Förslag som har hanterats under projektets gång,
3. Förslag som aktualiseras längre fram (senare).

2.1

Förbättringsområden

Utifrån alla underlag som tagits fram genom dialoger med brukare, anhöriga, medborgare,
medarbetare och chefer, kom arbetsgruppen fram till att det utkristalliserat sig sex
förbättringsområden. Dessa förbättringsområden har diskuterats i arbetsgruppen som var
överens om att dessa ska bearbetas vidare som förslag till handlingsplanen, bilaga 4.
1

Aktiviteter
− Lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och mötesplatser
− Förebyggande arbete
− Frivilligverksamhet – besöksverksamhet

2

Myndighetsutövning/handläggning, samt uppföljning av insatser
− Tydlig information till brukaren gällande rättigheter, möjligheter och begränsningar
− Uppföljning av insatser både inom SoL och HSL – inom hemtjänst och
hemsjukvård, beställd tid – planerad tid – utförd tid
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3

Genomförande
− Kontinuitet i tid, personal och utförande
− IKT (Informations och KommunilationsTeknik)
− Tydliggörande av genomförandeplan, vårdplan/rehabplan och samordnad
individuell plan (SIP)

4

Samordnad vård och omsorgsplanering
− Vårdpreventivt arbetssätt
− Samverkan inom kommunen och med andra vårdgivare
− Underlätta vårdens övergångar

5

Bostäder för äldre
− Flexibla och lättillgängliga anpassade bostäder
− Rätt antal bostäder för äldre
− Olika boendealternativ – profilboenden

6

Anhörigstöd
− Utveckla anhörigstödet på vård och omsorgsboende

2.1.1 Aktiviteter
Lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och öppna mötesplatser
De träffpunkter och mötesplatser för äldre som finns idag behöver utvecklas så de attraherar fler.
Öppettider och innehåll bör anpassas till efterfrågan och brukarnas önskemål.
Lokalt bör man verka för att det ska finnas goda möjligheter till träffpunkter i närheten av där
man bor, att det är lätt att transportera sig och att det finns aktiviteter som det är enkelt att bli
delaktig i. Träffpunkterna måste vara tillgängliga och välkomnande för alla oavsett vilket stöd den
enskilda behöver.
Mötesplatserna kan bli knutpunkter för frivilligverksamheten som behöver byggas ut i Borås.
Kanske ska de samlokaliseras med annan verksamhet i större utsträckning.
Arbetsgruppen föreslår en kartläggning av de öppna mötesplatserna som finns idag vad gäller
fysisk tillgänglighet, om utbudet är adekvat och om det finns hinder för deltagande utifrån ett
omvårdnadsbehov.
Förebyggande arbete
Inne- och utemiljöer måste utformas säkert, tillgängligt och attraktivt för att stimulera till
utevistelse och besök för sociala kontakter. Miljön ska uppmuntra och intressera till rörlighet och
socialt vardagsliv. Borås Stad behöver ta fram förslag till nya inbjudande och hälsofrämjande
utemiljöer med stimulerande aktivitetsplatser.
Att minska risken för skador är mycket viktigt. Ett olycksfall för en äldre person kan vara
förödande och ge långvariga, kanske livslånga kosekvenser. Ett målinriktat, gärna
forskningsbaserat samarbete med primärvård och sjukhus, kan ge värdefull vägledning för hur vi
ska arbeta i med förebyggande arbete i framtiden. Balansträning i grupp är en metod som har
evidens i sammanhanget.
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Det behövs mål för de hälsofrämjande insatserna. Folkhälsoinstitutet har formulerat följande om
hälsosamt åldrande:
”Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa
optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv
med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder1”.
Nyckelorden är att optimera de resurser man har, att ta aktiv del i samhällslivet för ökad
självständighet. Föreningsliv och frivilligresurser är viktiga komponenter här.
Frivilligverksamhet – besöksverksamhet
En frivilligcentral kan vara till god hjälp och stöd för mottagarna och kan också upplevas
meningsfull och stimulerande av den som utför frivilliguppdragen. Ytterligare fördelar för den
frivilliga är känslan av att vara behövd i samhället, att vara medmänniska och att kunna glädja
någon annan. För mottagaren innebär ett besök en möjlighet att få samtala med någon och att
vissa av hens önskemål kan förverkligas vilket ger en ökad livskvalitet och ”det lilla extra” i
tillvaron. Resultatet blir blir en minskad ensamhet och ett utökat socialt nätverk. Eftersom en
frivilligverksamhet ska utgå från den enskildas behov och önskemål, så bidrar denna verksamhet
till den enskildas inflytande och delaktighet i samhället.
Frivilligcentralen bör placeras på Träffpunkt Simonsland för att nå ut till så många föreningar och
organisationer som möjligt. För att få en väl fungerande frivilligcentral krävs en person för att
rekrytera frivilliga och samordna verksamheten.
2.1.2 Myndighetsutövning samt uppföljning av insatser
Tydlig information till brukaren gällande rättigheter, möjligheter och begränsningar
Det har tydligt framkommit i dialogerna att informationen till brukarna och deras anhörga att det
saknas en tydlig kommungemensam information om vad den enskilda har rätt till och vad det
finns för möjligheter inom kommunen. Det har också framkommit vikten av att informera om
vilka begränsningar som finns så att den enskilda och hens anhöriga inte förväntar sig insatser
som inte kommunen tillhandahåller. För att tydliggöra detta föreslår arbetsgruppen att Borås Stad
tar fram ett utförligt och lättillgängligt kommungemensamt informationsmaterial som kan lämnas
vid exempelvis hembesök, på vårdplaneringar, vid uppsökande verksamhet och som också ska
finnas på Borås Stads hemsida.
Uppföljning av insatser både inom SoL och HSL – inom hemtjänst och hemsjukvård,
beställd tid – planerad tid – utförd tid
Biståndshandläggare och legitimerad personal behöver en säker metod att beställa och följa upp
beställda insatser från hemtjänsten utifrån ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) och ICF
(International Classification of Functioning)
ÄBIC stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad
dokumentation. Att ÄBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till att ge den äldre personen
hjälp och stöd med utgångspunkt från personens individuella behov och inte från utbudet av
existerande insatser. För att strukturerat beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
används ICF.

1

Äldres hälsa – en utmaning för Europa (kortversion) Statens folkhälsoinstitut, 2007
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Syftet med ÄBIC är bland annat att ge stöd för att identifiera och beskriva individens behov på
ett likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgår från WHO:s definition av hälsa är det
möjligt att beskriva individens situation såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Individens behov blir
då synliggjorda och uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är lämpliga och hur
dessa kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som behövs för
att tillgodose individens behov och stärka individens egna resurser.
Cirka 70-80 % av den beställda tiden för SoL- och delegerade HSL-insatser utförs i Borås Stad.
Eftersom biståndshandläggare gör behovsbedömningar är utgångspunkten att gjorda
beställningar ska utföras fullt ut. Med andra ord bör den utförda tiden motsvara den beställda
tiden, vilket det inte gör idag. En ändamålsenlig modell för styrning av utförandet av hemtjänsten
inklusive den delegerade hemsjukvården behövs. Styrning och uppföljning bör fokuseras på ett
effektivt tillgodoseende av den äldres behov. I begreppet effektivitet inbegrips då totalbild för
resultatet för den enskilda och produktivitet i utförandet. Nära detta ligger att lägga fast relevanta
nyckeltal som stöd för uppföljning och styrning. Det är viktigt att detta arbete inte stannar vid
framtagande av nyckeltal utan att klara rutiner hur dessa ska användas av förvaltningar/nämnder.
Utifrån denna bakgrund och med utgångsläge från våra nya verksamhets- och planeringsregistreringssystem har ett projekt påbörjats med att utveckla en modell för att utveckla hemtjänstens arbetssätt vad gäller beställd och utförd tid.
Modellen
Modellen nyttjar all den statistik på utförda insatser som finns i TES (planerings- och
registreringssystemet). Statistiken som tas fram blir underlag till schablontiderna för respektive
tjänst i Viva (verksamhetssystemet). Den statistik som tas fram i TES är redan samordnad
eftersom insatserna ofta har utförts i kombination med andra insatser. Tiden som läggs in i Viva
kommer inte biståndshandläggare eller legitimerad personal att se.
Utifrån modellen kan Borås Stad efter bestämda intervaller ta fram statistik ur TES och sedan
justera tiderna i Viva så att de stämmer överens med hur verkligheten ser ut, d.v.s. att den
beställda tiden hamnar i paritet med den utförda tiden.
Modellen leder också till ett förändrat arbetssätt för biståndshandläggare och legitimerad personal
eftersom de enbart kommer att göra beställningar till hemtjänst utifrån behov och inte efter tid.
Då biståndshandläggare och legitimerad personal ändrar sitt tillvägagångssätt vid beställning av
insatser så medför det att samverkansformerna mellan beställare och verksamhet ändras eftersom
biståndshandläggare och legitimerad personal inte längre bör följa upp insatser utifrån tid. De
måste istället fokusera på behovet. I verksamheten används dock tiden för att kunna planera
verksamheten men det är ändå behovet som diskuteras i samverkan med andra professioner.
Vi behöver också ta fram kommungemensamma mått för hemtjänst och hemsjukvård. I dag
används mycket mätningar och nyckeltal som underlag för styrning – såväl med avseende på
kvalitet som för prestation men man måste komma ihåg att mätning inte har ett egenvärde utan
att det i slutändan handlar om vad man gör med mätningarna.
Hur man i detta kan se/mäta om det gör skillnad för den äldre är en utmaning som vi behöver ta
fram en handlingsplan för. Vi måste arbeta med uppföljning och omprövning på ett mer tydligt
och strukturerat sätt.
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2.1.3 Genomförande
Kontinuitet i tid, personal och utförande
Det är viktigt att följa upp kontinuiteten. Då gäller det inte enbart att det är samma personal som
kommer och utför insatser, utan även att insatserna utförs på det sätt som överenskommits
mellan den enskilda och den personal som ska utföra insatsen.
Enligt socialtjänstlagen, SoL 11kap 5-6§§ ska insatserna genomföras med god kvalitet och
dokumenteras. Den 1 januari 2015 skärptes lagstiftningen kring socialtjänstens dokumentation då
en ny föreskrift och allmänt råd, SOSFS 2014:5 trädde i kraft. Skärpningen innebär att uppdraget
till utförararen ska vara tydligt formulerat med tydliga mål, delaktigheten hos den enskilda ska
framträda i utredning och genomförande av insatser samt att insatserna följs upp, både från
beställare och utförare, för att försäkra sig om att den enskilda får de insatser som beviljats.
Den 1 januari 2011 tillkom den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen, 5 kap 4§, där det står
att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta handlar om ett gott
bemötande från personal, personalens förhållningssätt då det gäller individanpassning och
delaktighet, att den äldre erbjuds meningsfulla aktiviteter, respekt för den äldre och dennas
önskemål kring hur insatser ska genomföras, respekt för den äldres privatliv och integritet samt
hur personalen skapar en känsla av trygghet.
Den sociala dokumentationen är framförallt viktig för att säkra att den enskilda får de insatser
som beviljats. Dokumentationen ska också ses som stöd och underlag till planering för bästa
möjliga kontinuitet – antal personal samt utförande av insatserna.
Det har även framkommit i ett flertal av dialogerna med brukarna vikten av att personalen
kommer på den tid som bestämts. Den enskilda vill inte sitta och vänta på att personalen ska
komma och fundera över om de eventuellt har blivit bortglömda. Borås Stad bör ta fram en rutin
för när den enskilda ska meddelas om förseningar och hur lång tid som är rimligt att vara
försenad utan att meddela brukaren. Detta gäller självklart all personal.
Genomförandeplan, vårdplan/ rehabplan och SIP (samordnad individuell plan)
Den enskilda ska vara delaktig och ha inflytande över hur stöd och insatser ges. Detta uppnås
genom tydliga och aktuella planer.
Genomförandeplan
Utföraren får en beställning som beskriver den enskildas behov av hjälp och stöd samt mål som
ska uppnås. Utifrån beställningen utformar den socialt omsorgsansvarige, tillsammans med den
äldre eller vid behov dennes företrädare, en genomförandeplan. Genom delaktighet och respekt
för den enskildas medbestämmande ska den socialt omsorgsansvarige tillsammans med den äldre
komma fram till hur och när hjälpen ska utföras för att nå målet/målen som överenskommits.
Genomförandeplanen följs upp vid behov eller minst en gång per halvår.
Personalens bemötande har stor betydelse för den äldres känsla av delaktighet och inflytande i
samband med att en genomförandeplan upprättas. Genom ett respektfullt och förtroendegivande
möte, mellan den socialt omsorgsansvarige och den äldre, skapas förutsättningar för att den äldre
ska känna trygghet och därmed våga uttrycka sina åsikter och önskemål. Att upprätta en
genomförandeplan utifrån den äldres behov i centrum kräver ett möte mellan den socialt
omsorgsansvarige och den äldre där det ges tid till att skapa en relation för att främja en känsla av
välbefinnande och ett värdigt liv inom äldreomsorgen.
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Vård/rehabplan
Planen innehåller mål för planerade hälso- och sjukvårdsinsatser/ordinationer utifrån den
enskildas behov. Planen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilda och/eller dennas
anhörig/närstående. Syftet med planen är att all personal som är involverade i patientens vård ska
arbeta mot samma mål och gemensamt genomföra de åtgärder som är planerade.
Vårdplan används av sjuksköterskan t.ex. för att nå god smärtlindring, säker läkemedelshantering,
inkontinensvård, vård i livet slutskede och andra specifika omvårdnadsinsatser.
Rehabplan används av fysioterapeut och arbetsterapeut vid träning eller behandling med
planerade insatser samt vid omfattande hjälpmedelsutprovningar.
SIP
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och
landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. SIP
är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilda får sina behov tillgodosedda när flera
vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser.
Vuxna och barn som har behov av insatser utifrån både SoL och/eller HSL och som har behov
av samordning ska erbjudas en SIP. Mallar finns framtaget som är avsett för samtliga målgrupper
oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.
Samordnad individuell vårdplanering innebär att den enskilda får en helhetsbild av sin situation.
Planen gör det tydligt vad olika verksamheter ansvarar för, vilka insatser som vidtas av någon
annan än socialtjänst och hälso- och sjukvård samt vem som har det övergripande ansvaret för
planen. Detta är ett område som äldreomsorgen behöver arbeta vidare med.
IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
För en trygg och säker vård och omsorg i hemmet kommer digital teknik att användas i framtiden
som ett alternativ och/eller ett komplement till vård- och omsorgspersonalens fysiska tillsyn.
IKT inom vård och omsorg kommer att bli allt vanligare i vården och omsorgen om den enskilda,
både för att förbättra säkerheten men också för att ge den enskilda möjligheten att bo kvar i sitt
boende.
Det finns ett flertal testade tekniker på marknaden såsom digital nattillsyn, hälsorobotar,
sensorstyrd kamerakommunikation (s.k. giraffer), sensorer för medicinpåminnelser, fallarm,
rörelselarm, dörrlarm, passivitetslarm, positioneringslarm (GPS) och möjlighet att mäta
hälsorelaterade värden på distans inom hälso- och sjukvården.
En digital tjänst som har testats och införts på flera ställen i landet är nattillsyn med kamera inom
hemtjänsten. Kameratillsyn innebär att hemtjänsten kan utöva tillsyn hos den enskilda utan att
behöva göra ett fysiskt besök. Dessa nattliga besök beskrivs av personalen som resurskrävande
och de innebär inte sällan att man stör den enskilda, eller dennes närstående, som ligger och
sover. Med kameran kan hemtjänsten, eller den upphandlade larmcentralen, göra ett antal
förutbestämda tillsynsbesök med hjälp av kamera utan att den enskilda blir störd.
Utvecklingen av hälsorobotar går snabbt. Det finns olika typer av robotar som kan vara aktuella
för användning inom hälso- och sjukvården och omsorgen. De kan bl.a. användas vid
kommunikation med en enskild, som ett äthjälpmedel, vid träning och rehabilitering, som
ersättning för förlorade kroppsdelar eller i rörelseassisterande syfte.
Det som talar för hälsorobotar och övervakningsteknik i vården av äldre är:
− främja individens livskvalitet, integritet och självbestämmande
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−
−
−
−

leda till förhöjd vårdkvalitet
effektivisera omsorgen så att resurserna kan användas på ett bättre sätt
förbättra personalens arbetsmiljö
medföra en större möjlighet för den äldre att röra sig fritt och förhindra att den äldre
skadar sig i de fall hen går vilse (GPS-övervakningsteknik

Möjligheterna och förutsättningarna för att använda sig av modern IKT-teknik i Borås Stad
behöver ses över. En omvärldsanalys behöver genomföras för att se hur andra gör för att möta
den den kommande generationens behov och önskemål. Med hänsyn till etiska ställningstagande
behöver Borås Stad utreda vilka IKT-lösningar som ska erbjudas brukaren. Kommunen behöver
ta fram rutiner och riktlinjer för en individuell bedömning. Det är den enskildas samtycke,
förutsättningar och behov som ska avgöra om insatsen är lämplig.
Borås Stad behöver också höja kompetensen hos personal och beslutsfattare om behovet av
digitala tjänster och vilka möjligheter som finns. Vi behöver planera för fortlöpande utbildningar
för medarbetare och chefer för att olika digitala lösningar ska kunna användas så effektivt som
möjligt. Det gäller då inte enbart den teknink som beskrivs ovan utan också övrig teknik som
underlättar det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.
2.1.4 Samordnad vård- och omsorgsplanering
Den äldre ska få en individanpassad, trygg och samordnad nära vård som präglas av helhetssyn.
Borås Stad ansvarar för att hemsjukvården och omsorgen är tillgänglig 24 timmar om dygnet och
samverkar med primärvård och sjukhus. Viktiga ledord är att underlätta vårdens övergångar,
vård- och omsorgsplanering samt ett vårdpreventivt arbetssätt.
Underlätta vårdens övergångar
Förutsättningar för att underlätta vårdens övergångar är samverkan inom kommunen och med
andra vårdgivare, primärvård och sjukhus. Patientens behov av samordning överbryggar
gränserna mellan olika professioner, huvudmän och vårdgivare. Som tidigare omnämnts är SIP
ett sätt att arbeta för att säkerställa att den enskilda får sina behov tillgodosedda när flera
vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. Genom att arbeta i team blir det också tydligare vilka
behov patienten har, vilket ökar patientens delaktighet och motivation och arbetet blir mer
strukturerat.
Samverkan inom kommunen är viktig för att få gemensam struktur. Exempelvis ”En väg in i
hemsjukvården2”. Kriterier för inskrivning i hemsjukvård regleras genom lagar och avtal som
emellanåt ger utrymme för tolkningar. Idag görs bedömning för in- och utskrivning av all
legitimerad personal. För att minska skillnader mellan stadsdelarna i bedömningen för in- och
utskrivning i hemsjukvården bör samsynen öka. Det skulle kunna innebära att varje
stadsdel/förvaltning har en utsedd funktion (t.ex. vårdplaneringsteamen) som tar emot och
bedömer vårdbegäran om inskrivning i hemsjukvård. Fördelen är en mer jämlik bedömning av
den enskildas behov av hemsjukvård.
Arbetsmodellen trygg hemgång kan utvecklas för att ge stöd vid hemgång från sjukhus.
Modellen ”Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen” kan också användas. Samverkan mellan
kommun, primärvård och sjukhus behöver utökas. Även en utveckling av närsjukvårdsteam och
2

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen – Program för arbetsterapi och sjukgymnastik. Återfinns på Borås Stads
hemsida - MAS/MAR, fastställd 2009.
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mobil vårdcentralsläkare med fler hembesök av läkare bör genomföras. Det blir då ett teamarbete
mellan olika vårdgivare runt patienten.
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess som syftar till bästa möjliga fortsatt
vård och omsorg för den enskilda vid utskrivning från sjukhus.
Tvåpartskommunikation i IT-systemet KLARA/SVPL (samordnad vård och omsorgsplanering)
bör utvecklas mellan kommunen och primärvården. Målet är lika vård och jämlik bedömning för
patienten, fylligare bakgrundsinformation samt säkrare informationsöverföring. Videovårdplaneringar, telefon och förvägsplaneringar kan utvecklas.
Vårdpreventivt arbetssätt
Arbetet för att förebygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är viktigt för den äldres
hälsa och välbefinnande. Evidensbaserade metoder ska användas för att arbeta preventivt,
bedöma behov för att få god och säker läkemedelsbehandling, få god vård vid demenssjukdom,
få god vård vid livets slut, samt att förebygga psykisk ohälsa.
Bedömningar som kan göras är aktivitets- och funktionsbedömningar, symtomskattningar, vid
demenssjukdom, riskbedömningar (trycksår, fall, undernäring, munhälsa, ångest/depression,
alkohol) samt läkemedelsgenomgångar. SBAR används vid kommunikation mellan olika
professioner.
2.1.5 Bostäder för äldre
Flexibla och lättillgängliga anpassade bostäder
Många äldre personer upplever idag att det är ett alltför stort glapp mellan bostaden i det ordinära
boendet och vård- och omsorgsboendet. Oro och otrygghet, ibland också ensamhet, gör att de
önskar ett annat boende. Dessa personer behöver en alternativ boendeform, såsom trygghetsbostäder, där bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där det är nära till service och där det
finns möjlighet till meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Närhet till personal är en viktig
tryggetsskapande för människor i detta skede av livet. I Borås Stad finns i dagsläget 145
trygghetsbostäder, vilket inte motsvarar efterfrågan på något sätt.
Rätt antal bostäder för äldre
Denna fråga finns också beskriven i delprojektrapporten ”Styrning och ledning”.
En kartläggning av beståndet av bostäder för äldre behöver göras, t.ex. vård och omsorgsboende,
korttidsplatser, servicebostäder, trygghetsbostäder, seniorboende och bokvämtlägenheter. Denna
diskussion bör även omfatta bostadsanpassade lägenheter för att ta reda på hur vi på bästa sätt
kan hantera dessa.En åtgärdsplan när det gäller ombyggnation, nybyggnation och eventuella
nedläggningar behöver tas fram. Hur möter Borås Stad framtidens behov och efterfrågan?
Anvisningsrätten behöver ses över vad gäller alla former av bostäder för senoirer. Den frågan
behöver utredas inom kommunen men också med fastighetsägarna.
Olika boendealternativ – profilboenden
Hur utvecklar vi befintliga boendeformer? Efterfrågas kategoriboenden och profilboenden av
olika slag?
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2.1.6 Anhörigstöd
Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar
emot omsorg, vård och stöd. Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som
vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska
de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med
insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver
få information eller utbildning av kommunen.
I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten,
att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att
avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet.
Det är viktigt att socialtjänsten samverkar med anhöriga om hur stödet till den närstående ges
under förutsättning att den närstående samtycker till detta.
I Borås Stad finns ett väl utbyggt anhörigstöd med två anställda anhörigkonsulenter centralt. Det
finns även anhörigstödjare i respektive stadsdel enligt följande: 1,55 årsarbetare uppdelat på tre
personer i Öster, 1,35 årsarbetare uppdelat på tre personer i Norr och i Väster finns det 5
personer som både arbetar på öppna mötesplatser och med anhörigstöd.
Det anhörigstöd som behöver utvecklas är för dem som har sina närstående på vård- och
omsorgsboende och detta stöd kan utformas på flera olika sätt. Det är viktigt att se anhöriga som
en resurs. En del i stödet kan vara hur anhörigråd utformas på vård- och omsorgsboende.
Under hösten 2015 påbörjas studiecirklar i Borås Stad, i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan, som alla som har en anhörig på ett vård- och omsorgsboende har blivit inbjudna
till. Där ska man ges möjlighet att lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen vilket
är viktigt då man som anhörig ger mycket till sin närstående. Studiematerialet som ingår i cirkeln
syftar till att ge anhöriga kunskap och verktyg för att underlätta vardagen.

3. Överlämnande
En handlingsplan som omfattar elva förslag överlämnas till projektledningen. Fyra av förslagen
förutsätter politisk behandling och sju förslag är verkställighet.
Delrapporten kommer att biläggas slutrapporten som ett fördjupande kunskapsmaterial för
fortsatt arbete i berörda nämnder. Uppföljning av projektet ”Ett gott liv var dag” kommer att ske
i januari och juni 2016. Stadskansliet ansvarar för dessa uppföljningar.
Det sammanställda materialet från alla referensgrupper innehåller många bra synpunkter och
förbättringsområden både utifrån ett individ- och organisationsperspektiv. Det har inte funnits
möjlighet att få in allt i handlingsplan eller verkställighetsplan som löper på ett år. Detta material
överlämnas till verksamheterna.
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Boende för äldre

Både inom SoL och HSL
Beställd tid – planerad tid –
utförd tid

Uppföljning av insatser

Information-kommunikation

Brukarmedverkan

Värdegrund

Likställighet/rättsäkerhet

Delaktighet och inflytande
Tillgänglighet

Meningsfull vardag

Bemötande

Politiska beslut och viljeinriktningar

Lagar såsom SoL och HSL

Bilaga 1

Struktur-kultur-organisation-professionalism

Ett gott liv var dag

Trygghet och säkerhet

- Vårdpreventivt arbetssätt
- Samverkan inom kommunen och med andra
vårdgivare – underlätta vårdens övergångar

Samordnad vård och omsorgsplanering

- Kontinuitet i tid, personal och utförande
- IKT – ny teknik
- Tydliggörande av vårdplan,
genomförandeplan, rehabplan, SIP,
levnadsberättelse

Genomförande

- Lättillgängliga och tilltalande träffpunkter
och mötesplatser
- Förebyggande arbete
- Frivilligverksamhet -besöksverksamhet

Aktiviteter

Tydlig information till brukaren gällande
rättigheter, möjligheter och begränsningar

Myndighetsutövning/handläggning

Förbättringsområden

Lika i staden

Meningsfull vardag - vad innebär det?
De som svarade ombads att ringa in det alternativ som var allra viktigast och för 80-åringarna var det viktigaste att ha en livspartner och för anhöriga var det viktigaste att ha ett nätverk med barn, syskon, vänner, bekanta.

Sammanfattning av resultatet
• De allra flesta känner sig mycket eller ganska trygga i sitt nuvarande boende.
• Mer än hälften vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp.
• De allra flesta vill bo kvar hemma när de behöver hjälp från kommunen, många ser också trygghetsboende som ett alternativ.
• När man behöver massiva insatser, flera gånger per dygn, vill de flesta flytta till ett vård och omsorgsboende.

Enkäten delades också ut på anhörigdagen och 80 personer lämnade in svar. Totalt har 239 enkäter besvarats.

Bakgrund
Vård och omsorgsprojektet ”ett gott liv var dag” har ställt ett antal frågor som en del i arbetet med att utveckla framtidens
stöd och omsorg i Borås Stad. Undersökningen gjordes i samband äldreomsorgens uppsökande verksamhet till alla 80-åringar i
Borås Stad som inte har några insatser från kommunens äldreomsorg. Enkäterna delades ut under perioden 14-16 oktober och
159 personer besvarade den.

11/13/2014

Resultat från enkäter

Ett gott liv var dag
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19,6
25,6

Ja
52,1
76,3

80-åringar

Anhörigdag

4. Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp?

80-åringar

Anhörigdag

Mycket gott

51,2

Anhörigdag

3. Bedömning av hälsan

32,1

80-åringar

90

Anhörigdag (70 kvinnor, 10 män)

Ensam

62

80-åringar (99 kvinnor, 60 män)

2. Boende

Kvinnor

Alla svar i %

1. Kvinnor respektive män

Redovisning av frågor:

23,7

47,9

Nej

64,1

70,6

Gott

48,8

67,9

Sammanboende

10

38

Män

10,3

9,8

Dåligt

1,3

0

Mycket dåligt

89,7

Nej
60,5
58,7

Nej
70,9
37

Anhörigdag

6. Får du stöd och hjälp av någon annan?

80-åringar

Anhörigdag

7. Ger du hjälp till någon?

80-åringar

Anhörigdag

53
33,3

80-åringar

Anhörigdag

Hemma

92,1

80-åringar

8. Hur vill du bo när du behöver hjälp från kommunen?

Tryggt

5. Hur tryggt är det att bo hemma?

25

16

Seniorboende

37

28,5

Ja, delvis

36

31,6

Ja, delvis

7,7

7,3

Varken eller

44,4

33

Trygghetsboende

23,3

1,3

2,8

0

Vobo

Ja, ganska mycket

6,7

7,9

Ja, ganska mycket

2,6

0,7

Otryggt

i%

Antal ringar

13
10
7
7
4
4
1

Att jag kan vara så aktiv som jag önskar i mitt hem

Att jag har god mental förmåga

Att jag inte känner mig ensam

Att jag kan delta i de aktiviteter som jag är intresserad av

Att jag har ett nätverk med barn, syskon, vänner osv

Att jag trivs i mitt boende

Att jag har god fysisk kondition

1,3

5,3

5,3

9,3

9,3

13,3

17,3

38,7

1

7

14

2

4

7

3

5

Anhörigdag

Antal ringar

6,7

11

Nej

2,3

16,3

32,6

4,6

9,3

16,3

7

11,6

Anhörigdag

i%

5,3

12

Vet inte

Finns det något ytterligare som du vill tillägga? Kommentarer 80-åringar
”mår bra just nu! Framtiden? Oviss!!!”
”gratis buss”
”tackar för ett mycket bra sätt att nå de flesta äldre som vet väldigt lite om vad kommunen hjälper till med”
”otillräckligt med trevliga gemensamma boenden för äldre med eget rum o matsal o få hjälp med det man behöver”
”Förslag: att bänkar sätts upp vid promenadvägarna. Det är ju väldigt backigt i Borås. Jag har mailat till kommunen för ett år sedan, fick svar att förslaget sänts till rätt förvaltning. Parkförvaltningen?”
”inte ännu, men kan jag återkomma”

29

Att jag har en livspartner

80-åringar

40

48

Anhörigdag

80-åringar

39

39

80-åringar

10. Vad innebär meningsfull vardag för dig?

Kanske

Ja

9. Vill du flytta till ett vård och omsorgsboende när
du behöver hjälp många gånger under dygnet?
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Det finns inga garantier för att det som står i kolumnerna under rubriken Åtgärder verkligen kommer att genomföras på det sätt som det framställs här eftersom den
framtida processen beslutas av flera olika parter – både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Det här dokumentet innehåller inte heller de förslag som tas fram av de
olika arbetsgrupperna själva.

I det här dokumentet redovisas alla de synpunkter som har kommit in via ovanstående forum. Det som har kommit in från många personer och i flera olika sammanhang
redovisas bara en gång. Det är olika nivå på de olika synpunkterna och förslagen: en del är konkret och specifikt, medan annat är mer svepande och generellt.
Anledningen till att det ser ut så, är att det är i den formen synpunkterna har kommit in. Det här ska med andra ord ses som ett arbetsmaterial i form av en komplett och
relativt obearbetad redovisning av alla synpunkter som har kommit in. De tre kolumnerna under rubriken Åtgärder har fyllts i av respektive delprojektledare i samarbete
med sin arbetsgrupp.

Fram till dags dato (26 mars 2015) har synpunkter kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 deltog i de sju medborgardialoger som anordnades. Det har varit
många möten med pensionärsråd och dessutom flera träffar där personal och chefer (totalt cirka 200 personer) från främst stadsdelarna och sociala omsorgsförvaltningen
har deltagit. Medarbetare har även haft möjlighet att lämna sina förslag och synpunkter via intranätet och medborgare via Borås Stads synpunktshantering. Dessutom har
cirka 370 äldre personer besvarat enkäter om framtidens äldreomsorg.

Därefter inleddes ett omfattande arbete med att samla in synpunkter på vad som kan höja livskvaliteten för äldre. Att lyssna på så många personer som möjligt, ökar
förutsättningarna för att presentera en handlingsplan med ett innehåll som gör att utvecklingen verkligen går åt det håll som boråsarna önskar.

I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås grundligt skulle genomlysas i ett projekt under ett år. Projektet fick
namnet Ett gott liv var dag och fem delprojekt skapades: Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg, Kvalitet för brukaren inom funktionhinderverksamhet, Hälsosam
organisation, Chefens uppdrag och Styrning och ledning.

Förslag och synpunkter från äldreomsorgen

Vård- och omsorgsprojektet

Ett gott liv var dag

	
  

	
  

Se till så att Värdighetsgarantierna hänger ihop med
vård- och omsorgsprojektet

Bemötande

Ge introduktion till anhöriga

Bemötandet är viktigt, personalen måste tycka om att
arbeta med människor
Personalen ska prata till den man hjälper
Personalen ska respektera brukaren och vända sig till
den äldre och inte direkt till anhöriga
Personalen ska visa empati
Personalen ska skapa trivsel och hemkänsla på
boenden

Personalen måste ha ett gott bemötande, respektera
och ha förståelse för brukarens situation
Påminna brukarna om att de har rätt till delaktighet
och ett bra bemötande
Personalen ska bära en tydlig namnbricka

Synpunkter/förslag

Område

Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg

	
  

Till
handlingsplanen

Åtgärder

X
Anhörigstöd finns i SDF,
samt två
kommungemensamma
anhörigkonsulenter

X
Värdighetsgarantierna
och en ledningsfråga

X
Projektledare finns under
2015 för att implementera
värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna
X
Värdighetsgarantierna

Genomfört	
  under	
  projekttiden

Aktualiseras	
  ev	
  längre	
  
fram

	
  

Trygghet och
säkerhet

Få hjälp med växelvård tidigare (innan de blir för
sjuka)

Se över vem tillsynsbesök är till för – de anhöriga eller
för brukaren
Göra en flytt så bra som möjligt för brukaren och
respektera att brukaren tycker det är jobbigt

Fånga upp de brukare som bor kvar hemma enligt
kvarboendeprincipen

Lyfta fram goda exempel

Personalen ska komma på bestämd tid
Personalen ska låta brukaren bestämma vem som
släpps in
Enhetschefen ska vara drivande
Enhetschefen ska ta initiativ och föregå med gott
exempel
Enhetschefen ska arbeta för kontinuitet i
personalgruppen
Ta fram en lista på vanligt förekommande
förkortningar, nationella och lokala inom
äldreomsorgen, fackspråk. Samt en förklaring på vad
alla boendeformer betyder och vem de är till för

Fokusera på det friska och inte bara på sjukdomar

Ta den äldres vilja på allvar

	
  

Handlingsplan

X
Görs i projektet ”Ett gott
liv”
X
Samarbete mellan kommun
och primärvård
X
Biståndshandläggning
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare
Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet
X
Biståndshandläggning

X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplanen
X
Genomförandeplan
och planering
Chefens uppdrag

	
  

Inte införa för mycket förändringar på kort tid

Hjälp via tv-skärm

Tillgängliga larmknappar

Lås som fungerar i bostäderna

Se över att trygghetslarmet fungerar överallt, även i
källargångar och i garaget på Duvan

Säkerställa att man får snabb hjälp vid larm

Utöka modellen ”Trygg hemgång”

Säker innemiljö så man kan bo kvar hemma

Kunskap om tandvård

Gratis synkontroll 1 gång/år

	
  

Handlingsplan
X

X
Nyckelfria lås
X
Finns armband alt. halsband

X
Pågår
X
Pågår
X
Pågår

X
Senior Alert

X

Styrning och ledning

Kompetens att ta hand om svåra tillstånd som
demens, asperger, ADHD etc
Personalen ska höra av sig när de är sena
X

Styrning och ledning

X

Se till att personalen har rätt kompetens

Möjlighet att ersätta personal vid sjukfrånvaro

	
  

Delaktighet och
inflytande

Begränsa valalternativen så det blir lättare för
brukaren att bestämma sig
	
  

Boende för äldre

Boende för äldre

Boende för yngre äldre behövs

Fråga de äldre hur man önskar bo

Handlingsplan

Ta vara på förslag från brukaren som att t ex påverka
sin mat, sitt veckoschema, vad som ska hända under
veckan, önskemål

Placera på ”rätt” boende

Ge brukaren möjlighet att själva få välja vilket boende
de vill bo på

Se vobo som brukarens hem och inte som en
institution 	
  
Ställa frågor till våra brukare och ta tillvara på svaren i
brukarenkäterna
Ge brukaren bättre valmöjlighet om brukaren vill bo
kvar hemma eller bo på ett boende

Återkoppling när man kommer från sjukhus
Bättre samordning/kommunikation mellan sjukhus
och hemtjänst
Förbättra samverkan runt brukaren med framför allt
primärvården
Kunna få kontakt med sköterska varje dag ifall
behovet finns, även läkare, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter

X
LOV är ett politiskt beslut

X
Uppdrag budget 2015
X
Boendeplaneringssektionen
försöker tillgodose den
enskildes önskemål
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare
Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet

X

X

X
Närvårdssamverkan

	
  

Fråga brukaren om flytt till vobo i tid, innan brukaren
är för dålig

Tydligt ge information om vad brukaren kan få vara
delaktig i och ha inflytande om

Att biståndshandläggaren är tydligare i sin bedömning
och att de tydligt och vid upprepade tillfällen
informerar om rättigheter, avslag etc

	
  

X
Biståndshandläggning
Uppdrag budget 2015

Att biståndshandläggarna tar större hänsyn till
individuella önskemål t ex möjlighet till
korttidsvistelse efter inläggning på sjukhus efter
fraktur

Själva bestämma vilken hjälp man vill ha

Brukaren ska delta i att ta fram sin egen
genomförandeplan
Ha brukarråd

Individuella genomförandeplaner

Handlingsplan

X
Pågående gm ÄBIC

X
Biståndshandläggning

Ge brukaren möjlighet att välja tid för insats inom
hemtjänsten

Duscha när man vill

Låta brukarna bestämma när man vill gå upp på
morgonen och lägga sig på kvällen
Låta brukarna få mer att säga till om när det gäller
hemtjänstens tider och hur man vill ha det

Handlingsplan

X
Pågående
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Skall finnas. Lagstiftat
X
Lagstiftat
X
Finns på de flesta enheter
X
Biståndshandläggning

Dokumentera levnadsbeskrivning

	
  

Meningsfull
vardag

Göra en omvärldsanalys kring hjälpmedel och hur
man tänker utifrån den kommande äldregenerationen
med internet, tillgänglighet och så vidare

Finna sätt att nå de som har svårigheter att ta sig till
träffpunkter/mötesplatser. Färdtjänst?

Samåkning till aktiviteter
Samordna aktiviteter med hemtjänsten t ex
promenader
Ledsagning till aktiviteter

Avsätta tid så att personalen hinner läsa
genomförandeplanerna – teammöten

Ge personalen tid för brukaren
Tid att sitta och prata med brukaren

Lättare att få vobo plats

Få med personalen på att brukaren ska få styra mer

Prata om en meningsfull tillvaro med brukaren, hitta
det som passar individen
Lägga beviljade promenader så att man promenerar
till olika verksamheter/aktiviteter

Se till brukarens individuella behov

Få insatser från personal som kan mitt språk
Beakta kulturella skillnader

	
  

Handlingsplan

X
Biståndshandläggning
X
Ledsagning
biståndshandläggning

X

X
Rutin finns,
organisations och
ledningsfråga
X

X
Finskt förvaltningsområde, i
övrigt i största möjliga mån
X
Lagstiftning
X
Lagstiftning
X
Genomförandeplan
X
Biståndshandläggning
Ledningsfråga
X
Biståndshandläggning
X

	
  

Få igång en frivilligorganisation. Uppmuntra pigga
äldre 65-85 år att göra insatser.
Arbeta med ensamheten. Använda pigga pensionärer
till social kontakt. Samarbeta med föreningar. Öka
deltagandet från ideella föreningar
Utbilda personalen i IT-teknik såsom surfplattor
Kunna kontakta anhöriga med t ex Skype
Tillgänglig teknik på boenden
Få in kontinuitet i arbetet, även om viss rotation är
bra
Kontinuitet i insatsen och inte bara kontinuitet i
personal
Aktivitetssamordnare

Besöksverksamhet
Frivilligverksamhet

Restauranger och träffpunkter
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Handlingsplan

Handlingsplan
Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Ha lättillgängliga aktiviteter
Tydlig profil på Träffpunkterna så man vet vad man
har att vänta
Utveckla/fler daglig verksamhet

Arbeta förebyggande med t ex gymnastik

Handlingsplan
Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan

Utveckla aktiviteter utifrån den fysiska hälsan

Arbeta fram inbjudande utemiljöer
Ordna fler aktivitetsplatser utomhus

X
Finns på större enheter

	
  

Alternativa boendemöjligheter med socialt fokus
Se boenden som sällskap och trygghet och inte bara
till för de sjuka
Större äldreboenden där det finns mer aktiviteter och
där många bor
Starta äldrekollektiv för att hjälpa varandra och ha
roligt

Beställa färska grönsaker till boenden

Laga maten själva på boenden

Kunna umgås med vänner

Bastubad minst en gång i veckan

Satsa på de äldre och anpassa aktiviteter så det finns
något för alla
Utbud av aktiviteter framför allt på vardagar
Terapiverksamhet
Rörelseaktivitet varje dag
Månadsblad med planerade aktiviteter
Anslagstavlor för information om aktiviteter
Personalen påminna om aktiviteter etc
Aktiviteter på helger och på sommaren
Mer utomhusvistelse
Frågesport som träning
Massage
Möjlighet att snickra

Fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster
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Boende för äldre

Boende för äldre

Boende för äldre

Boende för äldre

X
Pågår på vissa enheter
såsom Margaretagatan 9
X

X

X
Bastu finns i Träffpunkt
Simonsland

X

	
  

Tillgänglighet

Öppna Vågen även för de som bor i huset
Utveckla förvaltarskapet när det gäller ny teknik och
samla allt på ett ställe
Seniorguiden i Borås Tidning 1 gång/veckan

Tillgång till fritidsledare på trygghetsbostäder

Alternativ till den kylda maten

Kunna bo tillsammans med sin partner även om en är
sjuk
Kunna bo kvar där man växt upp/bott under lång
Samma personalstyrka på helgerna om det ska vara
samma aktiviteter som på vardagarna
Optimal bemanning – arbeta med brukarna när
brukarna vill att vi ska arbeta
Se till att det verkligen finns en extra personal på
boende för yngre dementa som inte dras in vid
personalbortfall
Ett validerat system som kan skatta den nuvarande
brukarpopulationens behov
Ge personalen tid att arbeta enligt ett rehabiliterande
arbetssätt
Ta sig ut till småsamhällena med
”Seniordagskonceptet”. Även skicka ut foldrar.
Ha en demensgrupp i hemtjänsten

Hitta sätt att hantera den nya generationen som är på
väg in och har andra krav och önskemål
Fortsätta arbeta med Bokvämt-konceptet
Få ha husdjur på boenden
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Handlingsplan

Boende för äldre

Boende för äldre

Boende för äldre

X

X
X
Kostutredningen
X
Finns aktivitetssamordnare
X

X

X

X
Parbogarantin

X

Bemanningsprocessen

Bemanningsprocessen

Bemanningsprocessen

	
  

Likställighet och
rättsäkerhet

Ta fram en lägstanivå vad som erbjuds vad gäller
aktiviteter och det ska inte vara någon skillnad på var
man bor
Tänka etiskt och inte bara ekonomiskt
Inte glömma bort brukaren och människan i
dokumentationen
Arbeta med bristerna i överföringen från samtal till
dokumentation
Informera brukarna på ett bra sätt i valet av hemtjänst
Rättvisa utifrån var och ens behov
Ett samlat grepp vad det gäller biståndsbedömning
Lika insatser för kvinnor som för män
Redan vid mötet med biståndsbedömaren beskriva
för brukaren vad som är beslutat och vad det innebär.
Viktigt att även anhöriga medverkar vid det tillfället.
Skapa en enkel väg för personalen att kontakta
handläggare om något behöver ändras i biståndet

Skapa prestationsersättningar som morötter

Doktor som är kopplad till hemsjukvården
Läkarbesök hos brukaren i hemmet

Det ska vara lika för alla i Borås Stad

Inte tumma på beviljad tid

Se över anhörigstödet, det ser i dag olika ut över
staden

Äldreombudsman
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Handlingsplan
X

X
Biståndshandläggning

X
X
Social dokumentation
X
Social dokumentation

X

X
Eventuellt projekt i
samverkan med
primärvården

X

X
Beviljad insats gäller

X

X
Äldreinformatör finns

Hälsosam
organisation

	
  

Meningsfull
vardag

Göra en omvärldsanalys kring hjälpmedel och hur
man tänker utifrån den kommande äldregenerationen
med internet, tillgänglighet och så vidare

Finna sätt att nå de som har svårigheter att ta sig till
träffpunkter/mötesplatser. Färdtjänst?

Samåkning till aktiviteter
Samordna aktiviteter med hemtjänsten t ex
promenader
Ledsagning till aktiviteter

Avsätta tid så att personalen hinner läsa
genomförandeplanerna – teammöten

Ge personalen tid för brukaren
Tid att sitta och prata med brukaren

Lättare att få vobo plats

Få med personalen på att brukaren ska få styra mer

Prata om en meningsfull tillvaro med brukaren, hitta
det som passar individen
Lägga beviljade promenader så att man promenerar
till olika verksamheter/aktiviteter

Se till brukarens individuella behov

Få insatser från personal som kan mitt språk
Beakta kulturella skillnader
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Handlingsplan

X
Biståndshandläggning
X
Ledsagning
biståndshandläggning

X

X
Rutin finns,
organisations och
ledningsfråga
X

X
Finskt förvaltningsområde, i
övrigt i största möjliga mån
X
Lagstiftning
X
Lagstiftning
X
Genomförandeplan
X
Biståndshandläggning
Ledningsfråga
X
Biståndshandläggning
X

	
  

X
Biståndshandläggning
Uppdrag budget 2015

Att biståndshandläggarna tar större hänsyn till
individuella önskemål t ex möjlighet till
korttidsvistelse efter inläggning på sjukhus efter
fraktur

Fråga brukaren om flytt till vobo i tid, innan brukaren
är för dålig

Tydligt ge information om vad brukaren kan få vara
delaktig i och ha inflytande om

Att biståndshandläggaren är tydligare i sin bedömning
och att de tydligt och vid upprepade tillfällen
informerar om rättigheter, avslag etc

Själva bestämma vilken hjälp man vill ha

Brukaren ska delta i att ta fram sin egen
genomförandeplan
Ha brukarråd

Individuella genomförandeplaner
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Handlingsplan

X
Pågående gm ÄBIC

X
Biståndshandläggning

Ge brukaren möjlighet att välja tid för insats inom
hemtjänsten

Duscha när man vill

Låta brukarna bestämma när man vill gå upp på
morgonen och lägga sig på kvällen
Låta brukarna få mer att säga till om när det gäller
hemtjänstens tider och hur man vill ha det

Handlingsplan

X
Pågående
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplan
X
Skall finnas. Lagstiftat
X
Lagstiftat
X
Finns på de flesta enheter
X
Biståndshandläggning

Dokumentera levnadsbeskrivning

	
  

Delaktighet och
inflytande

Begränsa valalternativen så det blir lättare för
brukaren att bestämma sig
5	
  

Boende för äldre

Boende för äldre

Boende för yngre äldre behövs

Fråga de äldre hur man önskar bo

Handlingsplan

Ta vara på förslag från brukaren som att t ex påverka
sin mat, sitt veckoschema, vad som ska hända under
veckan, önskemål

Placera på ”rätt” boende

Ge brukaren möjlighet att själva få välja vilket boende
de vill bo på

Se vobo som brukarens hem och inte som en
institution 	
  
Ställa frågor till våra brukare och ta tillvara på svaren i
brukarenkäterna
Ge brukaren bättre valmöjlighet om brukaren vill bo
kvar hemma eller bo på ett boende

Återkoppling när man kommer från sjukhus
Bättre samordning/kommunikation mellan sjukhus
och hemtjänst
Förbättra samverkan runt brukaren med framför allt
primärvården
Kunna få kontakt med sköterska varje dag ifall
behovet finns, även läkare, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter

X
LOV är ett politiskt beslut

X
Uppdrag budget 2015
X
Boendeplaneringssektionen
försöker tillgodose den
enskildes önskemål
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare
Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet

X

X

X
Närvårdssamverkan

	
  

Inte införa för mycket förändringar på kort tid

Hjälp via tv-skärm

Tillgängliga larmknappar

Lås som fungerar i bostäderna

Se över att trygghetslarmet fungerar överallt, även i
källargångar och i garaget på Duvan

Säkerställa att man får snabb hjälp vid larm

Utöka modellen ”Trygg hemgång”

Säker innemiljö så man kan bo kvar hemma

Kunskap om tandvård

Gratis synkontroll 1 gång/år

Handlingsplan
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X

X
Nyckelfria lås
X
Finns armband alt. halsband

X
Pågår
X
Pågår
X
Pågår

X
Senior Alert

X

Styrning och ledning

Kompetens att ta hand om svåra tillstånd som
demens, asperger, ADHD etc
Personalen ska höra av sig när de är sena
X

Styrning och ledning

X

Se till att personalen har rätt kompetens

Möjlighet att ersätta personal vid sjukfrånvaro

	
  

Trygghet och
säkerhet

Få hjälp med växelvård tidigare (innan de blir för
sjuka)

Se över vem tillsynsbesök är till för – de anhöriga eller
för brukaren
Göra en flytt så bra som möjligt för brukaren och
respektera att brukaren tycker det är jobbigt

Fånga upp de brukare som bor kvar hemma enligt
kvarboendeprincipen

Lyfta fram goda exempel

Personalen ska komma på bestämd tid
Personalen ska låta brukaren bestämma vem som
släpps in
Enhetschefen ska vara drivande
Enhetschefen ska ta initiativ och föregå med gott
exempel
Enhetschefen ska arbeta för kontinuitet i
personalgruppen
Ta fram en lista på vanligt förekommande
förkortningar, nationella och lokala inom
äldreomsorgen, fackspråk. Samt en förklaring på vad
alla boendeformer betyder och vem de är till för

Fokusera på det friska och inte bara på sjukdomar

Ta den äldres vilja på allvar
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Handlingsplan

X
Görs i projektet ”Ett gott
liv”
X
Samarbete mellan kommun
och primärvård
X
Biståndshandläggning
X
Samverkan mellan
Biståndshandläggare
Boendeplaneringssektion
och Boendeenhet
X
Biståndshandläggning

X
Genomförandeplan
X
Genomförandeplanen
X
Genomförandeplan
och planering
Chefens uppdrag

Övervakning med hjälp av robotar,
videokamror och GPS-sändare
kommer att användas i framtiden som
ett alternativ och/eller ett komplement
till vård- och omsorgspersonalens
fysiska tillsyn. Det kan finnas flera
syften med att använda dessa
metoder. Ett syfte kan vara att stärka
den enskildes självbestämmande och
integritet genom att hen i större
utsträckning kan bestämma över sin
vardag. Ett annat kan vara att förbättra
säkerheten för den enskilde och ge
möjlighet att bo kvar i sitt boende och
röra sig fritt i samhället.

Skäl till förslaget

IKT-informations och kommunikationsteknik kommer att spela en
avgörande roll när det gäller att föra fram innovation, kreativitet och
konkurrenskraft för hela den offentliga sektorn. Vi går in i en ny
utvecklingsfas som kommer att driva den hållbara utvecklingen
under de kommande decennierna. En så kallad e-tjänst förmedlas
elektroniskt. En av grundkraven i den nya processen är att etablera
konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik.

Förslag som är verkställighet (förvaltningens uppgift och
kräver inga politsika beslut )

Arbeta fram inbjudande och
hälsofrämjande utemiljöer med
stimulerande aktivitetsplatser.
Förmedla/informera om tips på
aktiviteter som inte är så kostsamma.
Stödja den enskilde i att våga delta i
ideela föreningars aktiviteter.
Samverka med föreningar och
frivilligorganisationer

Folkhälsofrämjande insatser - Förebyggande arbete

Lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och mötesplatser för äldre Mötesplatser och träffpunkter ska vara Kartlägga träffpunkter/mötesplatser
och funktionshindrade
till för alla som önskar delta.
utifrån hur tillgängliga och tilltalande
Begränsningar ska inte finnas.
de är. Områden som behöver
kartläggas är IT-tillgänglighet, fysisk
tillgänglighet, finns hinder för

Minska fallskador + öka social
samvaro. Äldre:
Folkhälsomyndighetens formulering
"Hälsosamt åldrande är en process
där möjligheterna till fysisk, social och
psykisk hälsa optimeras så att äldre
människor kan ta aktiv del i samhället
och åtnjuta ett självständigt liv med
god livskvalitet utan att diskrimineras
på grund av ålder". Personer med
funktionshinder: Generellt är hälsan
sämre hos personer med
funktionsnedsättning, många har
ansträngd ekonomi och upplever
social isolering

Utse en arbetsgrupp som tar fram en
utförlig informationsbroschyr som kan
lämnas på hembesök,
vårdplaneringar, uppsökande
verksamhet mm. Viktigt att det är
samma för hela staden

Tydlig information till brukaren gällande rättigheter, möjligheter och Tydlighet/samma information till
begränsningar
brukare och närstående.

Aktivitet

Anställa en IKT-utvecklare. Göra en
omvärldsanalys kring tekniska
hjälpmedel och se hur andra gör för
att möta den kommande
generationens behov och önskemål.
Utveckla förvaltarskapet när det gäller
ny teknik och samla allt på ett ställe.
Höja medvetandet hospersonal och
beslutsfattare om behovet av digitala
tjänster och höja kunskapen om vilka
möjligheter som finns.. Tillgänglig
teknik på boenden. Teknik som stöd i
hemmet vid tex tillsynsbesök.

Skäl till förslaget
Aktivitet
Ge brukaren en meningsfull vardag,
Anställa en frivilligsamordnare samt
så att den enskildes önskemål kan
öppna en frivilligcentral på Träffpunkt
förverkligas och ge en ökad
Simonsland.
livskvalitet. Resultatet blir en minskad
ensamhet och ett utökat socialt
nätverk.
Eftersom en frivilligcentrals
verksamhet skall utgå från
medborgarnas behov och önskemål,
så bidrar denna verksamhet till
medborgarnas inflytande och
delaktighet i samhället.

Förslag som kräver politiska beslut
Frivilligverksamhet - besöksverksamhet

Tidplan

Budget 2016

Tidplan
Hösten 2015-våren 2016

Stadsdelsförvaltning Östers Kartläggning hösten 2015.
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med sociala
omsorgsförvaltningen

Fritid- och
2016.
folkhälsoförvaltningen
tillsammans med
Stadsdelsförvaltning Östers
kommungemensamma
verksamhet. Sonderingar
med samarbetspartners
exempelvis primärvård,
SÄS,
pensionärsorganisationer
och
funktionshinderföreningar

Stadsdelsförvaltning Östers Hösten 2015
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med berörda verksamheter i
stadsdelarna

Ansvar

Stadsdelsnämnd Östers
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med Sociala
omsorgsnämnden

Ansvar
Stadsdelsnämnd Östers
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med Sociala
omsorgsnämnden

Samordnad vård- och omsorgsplanering
Vårdpreventivt arbetssätt

Projekt LOV-IT har tagit fram ett
förslag på modell för hemtjänsten där
snittet på utförda insatser i
planeringssystemet TES genererar en
samordnad schablontid för den
aktuella insatsen. Denna nya
schablontid uppdateras med en viss
förbestämd tidsintervall i
datasystemet. Detta innebär bland
annat att handläggningsprocessen
förändras och handläggaren behöver
inte tänka på tid utan istället utgå från
Äldres Behov I Centrum (ÄBIC).

Vårdplan/rehabplan/SIP: att öka
tydlighet och följsamhet till rutiner,
teknik,kompetens. Utbildning.

Trygghet och säkerhet,likställighet och Bedömningsinstrument och
rättsäkerhet,tillgänglighet
riskbedömningar: Senior Alert,
aktivitetsbedömningar,funktionsbedöm
ningar,MMSE, BPSD,
symtomskattningar,läkemedelsgenom
gång. Inspirationsdag för
vårdpreventivt arbetssätt.

Beställd tid - planerad tid - utförd tid. Schablontid-samordning av tid Likställighet och rättsäkerhet.

Delaktighet och inflytande,trygghet
och säkerhet,tillgänglighet

Tydliggörande av vårdplan/rehabplan, genomförandeplan, SIP,
levnadsberättelse

Stadsdelsförvaltning Östers
kommungemensamma
verksamhet, MAS,
tillsammans med berörda
verksamheter i stadsdelarna

Kvalitetsregister, statisitk i VIVA.
Inspirationsdag för
vårdpreventivt arbetssätt våren
2016, förberedelse hösten 2015.

Projekt LOV-IT,
2015
Stadsdelsförvaltning Östers
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med berörda verksamheter i
stadsdelarna

Stadsdelsförvaltning Östers Statistik i VIVA. Hösten 2015.
kommungemensamma
Införande SIP hösten 2015.
verksamhet, MAS,
tillsammans med berörda
verksamheter i stadsdelarna

Stadsdelsförvaltning Östers Omvärldsbevakning påbörjas
kommungemensamma
2015.
verksamhet tillsammans
med berörda verksamheter i
stadsdelarna

Trygghet, delaktighet och
inflytande/självbestämmande

Kontinuitet i tid, personal och utförande

Ställningstagande: Vilken servicenivå
skall Borås Stad ha, kan man som
enskild brukare helt och fullt kunna
välja hur och när en insats ska
utföras. Hur meddelas brukaren om
förändring av tid för besök.
Värdighetsgarantierena lovar en del,
kan vi stå upp med det? Skälig
levnadsnivå, vad lovar vi? Nya och
förändrade arbetssätt,
omvärldsbevakning titta på goda
exempel exempelvis Emmaboda.

Stadsdelsförvaltning Östers Kartläggning hösten 2015.
kommungemensamma
verksamhet tillsammans
med sociala
omsorgsförvaltningen

Lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och mötesplatser för äldre Mötesplatser och träffpunkter ska vara Kartlägga träffpunkter/mötesplatser
och funktionshindrade
till för alla som önskar delta.
utifrån hur tillgängliga och tilltalande
Begränsningar ska inte finnas.
de är. Områden som behöver
kartläggas är IT-tillgänglighet, fysisk
tillgänglighet, finns hinder för
deltagande utifrån ett
omvårdnadsbehov, hur väl uppfyller
innehåll/aktiviteter behov och
önskemål.

Stadsdelsförvaltning Östers
kommungemensamma
verksamhet, MAS,
tillsammans med berörda
verksamheter i stadsdelarna

Stadsdelsförvaltning Östers
kommungemensamma
verksamhet, MAS,
tillsammans med berörda
verksamheter i
stadsdelarna, samt
primärvård och SÄS.

Trygghet och säkerhet,likställighet och Bedömningsinstrument och
rättsäkerhet,tillgänglighet
riskbedömningar: Senior Alert,
aktivitetsbedömningar,funktionsbedöm
ningar,MMSE, BPSD,
symtomskattningar,läkemedelsgenom
gång. Inspirationsdag för
vårdpreventivt arbetssätt.

Samverkan inom kommunen och med andra vårdgivare - underlätta Delaktighet och inflytande,trygghet
En väg in i hemsjukvården,trygg
vårdens övergångar
och säkerhet,tillgänglighet, likställighet hemgångsmodellen,Tvåpartskommunikation i Itsystem, telefon- och
videovårdplaneringar, läkare i
hemsjukvården, Samverkan inom
organisationen och likställighet i Borås
Stad. Kartläggning behövs för mer lika
arbete.

Samordnad vård- och omsorgsplanering
Vårdpreventivt arbetssätt

Framtagande av statistik vad
gäller Itsystem,undvikbar
slutenvård, minskade
återinläggning, antal hembesök.
Kartläggning för mer lika arbete
hösten 2015.

Kvalitetsregister, statisitk i VIVA.
Inspirationsdag för
vårdpreventivt arbetssätt våren
2016, förberedelse hösten 2015.

DELPROJEKTRAPPORT
6 juni 2015
Vård- och omsorgsprojektet
”Ett gott liv var dag”

”Kvalitet för brukare i
funktionshinderverksamhet”
- redovisning av arbete och förslag till handlingsplan

Delprojektets arbetsgrupp
Johan Andersson handläggare, Socialpsykiatrin, Sociala omsorgsförvaltningen
Margareta Grönbäck, enhetschef, Socialpsykiatrin, Sociala omsorgsförvaltningen
Mikael Hedberg, fritidsutvecklare, Fritid- och folkhälsoförvaltningen

Amanda Johansson, pedagog, boendesektionen, Sociala omsorgsförvaltningen
Catrin Karlsson, verksamhetsutvecklare, staben, Sociala omsorgsförvaltningen
Berit Ringkvist, enhetschef, daglig verksamhet, Arbetslivsförvaltningen
Lena Hedberg, delprojektledare, staben, Sociala omsorgsförvaltningen

Borås den 9 juni 2015
1

2

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten och definierade det övergripande målet på följande sätt;
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamhet” har varit ett av fem delprojekt.
Syftet har varit att ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter som bidrar till att personer med
funktionsnedsättning får inflytande över sina insatser och en meningsfull och trygg vardag.
Delprojektets målgrupp är personer som på grund av psykiska, fysiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar har stöd och insatser från Funktionshinderverksamheten (FH) eller
Socialpsykiatrin (SP).
För att få in underlag användes en intervjumall med frågor om boende, arbete och sysselsättning
och fritid. 170 personer i målgruppen och 75 företrädare i föreningar har lämnat synpunkter och
förslag. Medarbetare och chefer har bidragit vid särskilda gemensamma dialogmöten för samtliga
delprojekt.
Arbetsgruppen har bearbetat förslag och synpunkter till en handlingsplan över förbättringsförslag
för delprojektet. Den innehåller 19 förslag.
Delprojektet har bidragit till den gemensamma handlingsplanen med fem förslag som förutsätter
politisk behandling, två är gemensamma med äldreomsorgen.
• Skapa tillgängliga bostäder, i detta ligger förslag att särskilt utreda behovet av
boendelösningar för personer med funktionsnedsättning
• Utveckla Träffpunkt Simonsland till ett kontaktcenter och servicecenter, i detta ligger förslag
om lots/guideperson för personer med funktionsnedsättning
• Utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av Borås Stads fritidsoch kulturutbud.
• Införa värdighetsgarantier som riktar sig delprojektets målgrupp.
• Ge möjlighet till sysselsättning, för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer i
LSS personkrets tre, genom att tillämpa socialtjänstlagen.
Det finns också förslag till verkställigheten som inte kräver politiska beslut utan kan tas om hand
av Sociala omsorgsförvaltningen. Några förslag är gemensamma och berör flera förvaltningar.
Rapporten innehåller beskrivning av arbetet, konkretisering av förbättringsområdena och en
handlingsplan som redovisas i bilaga 4.
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Lättläst sammanfattning
Vad är ”Ett gott liv var dag”?
Projektet har hållit på i ett år.
Det startade i juni 2014 och slutade i juni 2015.
Projektet tog fram förslag på saker som kommunen kan göra bättre.
Målet med projektet är att ge Boråsare bra service.
Boråsarna ska få likvärdig service oavsett var i kommunen man bor.

Delprojekt
Projektet består av fem delar som kallas delprojekt.
Ett delprojekt heter ”Kvalité för brukaren i funktionshindersverksamheten”.
Målgruppen är personer som får stöd ifrån funktionshindersverksamheten eller socialpsykiatrin.
Detta delprojekt tar fram förslag för att personer med funktionsnedsättningska kunna bestämma
mer över sina liv och för att de ska ha en trygg och bra vardag.
Flera personer har lämnat förslag på vad som kan bli bättre: 170 personer med
funktionsnedsättning och 75 personer ifrån olika föreningar.

Vilka är förslagen?
Delprojektet har tagit fram 19 förslag för hur vi ska göra det bättre för de personer som bor i
Borås stad.
Projektet lämnar fem förslag till kommunens politiker:
•

Skapa fler typer av boende

•

Göra ”Träffpunkt Simonsland” till en bra mötesplats med god service. Det ska även
finnas en person som kan hjälpa till med vägledning.

•

Aktiviteter inom kultur och fritid ska bli mer tillgängligt i Borås Stad.
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•

Personer som får stöd av funktionshinderverksamheten ska få värdighetsgarantier.
Värdighetsgarantier betyder att funktionshinderverksamheten lovar vissa saker om det
stöd som kommunen ger.

•

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer som tillhör LSS personkrets
ska få möjlighet till sysselsättning.

14 förslag tar Sociala omsorgsförvaltningen hand om själva.
I en del förslag kommer de arbeta tillsammans med andra förvaltningar.
Delprojektet har i denna skrift skrivit om arbetet och om vad som kan bli bättre.
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Ord i rapporten
Ordet brukare är ett samlande begrepp för alla som har individuellt biståndsprövade insatser från
socialtjänsten. Ordet bör inte används när man avser enstaka personer eller en särskild grupp.
I rapporten används istället, den enskilda och olika beskrivande ord för särskilda grupper; de som
har daglig verksamhet, de som har boendestöd, assistansanvändare osv. För projektets hela
målgrupp används ibland huvudpersonerna för att slippa uppräkningar.
Övriga definitoner redovisas i bilaga 1.
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1. Inledning
1.1.1 Bakgrund

Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen var att
verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig
assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår att
handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden.
Utifrån Stadsrevisionens rapport noterade Kommunstyrelsen att det inom flera områden fanns
behov av både utvecklingsarbete och samordningsarbete. Samtidigt noterades att vissa delar kan
och bör göras på förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i form av vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”.
Mål
Kommunstyrelsen definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver
stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
Uppdrag
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektorganisation
Vård- omsorgsprojektet har haft en politisk styrgrupp av rådgivande karaktär med
förtroendevalda från Kommunstyrelsen, representanter från Stadsdelsnämnderna Norr, Väster,
Öster samt från Sociala omsorgsnämnden.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under ledning av kommunchefen och
förvaltningscheferna för Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala
omsorgsförvaltningen, områdescheferna inom berörda förvaltningar samt Borås Stads
ekonomichef och personalchef. Projektledare har varit Borås Stads kvalitets- och utvecklingschef.
Delprojekten
Vård- och omsorgsprojektet organiserades i fem delprojekt: ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”, ”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamheten”, ”Chefens uppdrag”,
8

”Hälsosam organisation” och ”Styrning och ledning”. Till varje delprojekt har det knutits en
arbetsgrupp och en delprojektledare. Varje delprojekt har tagit fram 4-5 prioriterade områden
som bedömts som väsentliga för att uppnå målet.
Rapporten
Rapporten redovisar resultat och förslag från arbetsgruppen ”Kvalitet för brukaren inom
funktionshinderverksamhet”. Den innehåller dels en redovisning av arbetet och dels en
handlingsplan. Rapporten har lämnats till projektledaren och är en del av underlaget för vård- och
omsorgsprojektets samlade handlingsplan.	
  	
  
	
  
Förväntningar på förändringar och förbättringar
Det finns en förväntan hos arbetsgruppen och hos alla andra som bidragit vid dialogmöten och i
referensgrupper att projektets förslag i handlingsplanen ska innebära förändringar och
förbättringar för delprojektets målgrupp.

2. Delprojektets resultat
2.1 Delprojektet ”Kvalitet för brukare i funktionshinderverksamhet”
Syfte och målgrupp
Delprojektets syfte har varit att ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter som bidrar till att
personer med funktionsnedsättning får inflytande över sina insatser och en meningsfull och trygg
vardag.
Delprojektets målgrupp är personer som på grund av psykiska, fysiska eller intellektuella
funktionsnedsättningar har stöd och insatser från Sociala omsorgsnämndens (SON)
Funktionshinderverksamhet (FH) och Socialpsykiatri (SP).
Även om delprojektets målgrupp har varit avgränsad kommer flera av delprojektets
förbättringsförslag, vid genomförande, att vara till nytta för många. Förslagen kan underlätta
vardagen för andra med funktionsnedsättningar och för äldre.
Arbetsformer
Arbetsgruppen har bestått av handläggare för myndighetsutövning, enhetschef och pedagog för
boendeverksamhet, enhetschef för daglig verksamhet, fritidsutvecklare, verksamhetsutvecklare
samt delprojektledare. Gruppens komptens täcker områden som ingår i meningsfull och trygg
vardag: boende, arbete och sysselsättning samt fritid.
Tre förvaltningar har varit representerade i arbetsgruppen. Sociala omsorgsförvaltningen (SOF),
Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritid- och Folkhälsoförvaltningen (FOF).
Arbetsgruppen har träffats vid 16 tillfällen under projekttiden, augusti 2014 till juni 2016.
Dessutom har arbetsgruppens medlemmar mött projektets huvudpersoner och besökt
funktionshinderföreningar vid 25 tillfällen.
Arbetsgruppens dokumentation består av löpande mötesanteckningar, sammanställningar av
skriftliga svar samt anteckningar från föreningsbesök och träffar med huvudpersonerna.
Dessutom finns en handlingsplan med delprojektets förslag till förbättringar.
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Dialogmöten
Arbetsgruppen beslutade att ta in så många synpunkter och förslag som möjligt från målgruppen
och deras företrädare. Arbetsgruppen noterade också att det saknas metoder för att nå personer
som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan lämna synpunkter. Problemet omvandlades till
ett förbättringsförslag, att verksamheterna ska utveckla och samla kompetens för alternativa
kommunikationsformer.
För att samla in synpunkter användes en intervjumall, med frågor om boende, arbete och
sysselsättning och fritid, vid samtal och som underlag för skriftliga svar. Alla har fått frågor om
vad som är viktigt, hur det fungerar idag och vad de vill ändra på.
Arbetsgruppen har deltagit i boendemöten, fokus- och intressegrupper för boende och daglig
verksamhet och vid brukarråd för personlig assistans. Dessutom har arbetsgruppen träffat
föräldrar till barn med funktionsnedsättning, besökt funktionshinderföreningar och föreningen
för godemän och förvaltare. Personer i Arbetslivsförvaltningens daglig verksamhet har besvarat
frågorna vid arbetsplatsträffar, svaren har sammanställts av personalen. På en privat daglig
verksamhet har var och en lämnat skriftliga svar. Även de som har boendestöd har lämnat
skriftliga svar.
Arbetsgruppen har träffat LSS-handläggare, funktionshinderkonsulent, personliga ombud och
anhörigkonsulent.
En referensgrupp av tio medarbetare från boende, boendestöd, daglig verksamhet, personlig
assistans och ledsagning har vid två tillfällen bidragit med synpunkter och kommit med konkreta
förslag på förbättringar.
Arbetsgruppen har tagit del av synpunkter, idéer och enkätsvar från Sociala omsorgsnämndens
medborgardialog.
Tillsammans med övriga delprojekt har fem dialogmöten genomförts, två med chefer och tre
med övriga medarbetare.
Sammanställning av arbetsgruppens dialogmöten redovisas i bilaga 2.
Referensmaterial
Underlag för delprojektets arbete och material för det fortsatta arbetet redovisas i bilaga 3.

2.2 Prioriterade områden
Inledningsvis fastställdes och definierades sex prioriterade områden. De prioriterade områdena
speglar egenskaper som en verksamhet med god kvalitet ska innehålla. Definitionerna motsvarar
i stort sett Socialstyrelsens Öppna jämförelser och indikatorer för en god vård och omsorg.
Bemötande
Mötet mellan den enskilda och professionen är grunden för all vård och omsorg. Ett gott bemötande handlar om
personalens förmåga att kommunicera och tolka den enskildas situation och om att på olika sätt anpassa stödet.
Grundläggande är, alla människors lika värde och att allas rätt att bli bemötta med respekt.
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Trygghet och säkerhet
Tjänsterna inom vård och omsorg utförs enligt gällande regelverk och präglas av rättssäkerhet. Tjänsterna är
transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller
psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete.
Delaktighet och inflytande
Den enskilda har möjlighet att medverka vid planeringen och kan påverka hur det personliga stödet ska ges.
Kommunikation och information är generellt vikitga för att den enskilda ska känna delaktighet och kunna ha
inflytande.
Meningsfull vardag, insatser utifrån den enskildas livssituation
Stöd och insatser ska ges med respekt för den enskildas specifika behov, förväntingar och integritet. Insatserna bör
utformas så att de svarar mot den enskildas aktuella situation. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och tjänster
som bedrivs i olika verksamheter samordnas. Tjänsterna präglas av kontinuitet. Meningsfull vardag omfattar
boende, arbete och sysselsättning och fritid.
Tillgänglighet
Det ska vara lätt att få kontakt med verksamheten och vid behov få del av tjänsterna i rimlg tid. Information och
kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den
enskilda och professionella präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.
Jämlikt och likvärdigt
Vård och omsorg ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

2.3 Delprojektets förslag till handlingsplan
De prioriterade områdena var ett bra stöd för att få in synpunkter och förslag men många av
områdena gick in i varandra.
Delprojektet fick in cirka 150 förslag och synpunkter från dialogmötena och från den egna
arbetsgruppen. Alla förslag och synpunkter sorterades efter delprojektets prioriterade områden
och sammanställningen har publicerats på boras.se. Sammanställningen kommer att lämnas till
Sociala omsorgsförvaltningen som ”tipskatalog” för det fortsatta förbättringsarbetet.
Arbetsgruppen såg ganska snart vilka förbättringsområden som borde finnas i rapporten och i
handlingsplanen; boende, arbete och sysselsättning, fritid, tillgänglighet och kompetensutveckling.
Två mer övergripande områden lades till i slutet av projektet, värdighetsgarantier och
ansvarsgränser.
Arbetsgruppen har bearbetat förslag och synpunkter till en handlingsplan för delprojektets
förbättringsområden. Den innehåller 19 förslag under två rubriker:
1. förslag som kräver politiska beslut
2. förslag som är verkställighet (förslag som verksamheten själv kan ta hand om och genomföra)
Delprojektet har bidragit till den gemensamma handlingsplanen med fem förslag som förutsätter
politisk behandling.

2.4 Förbättringsområden
Inledningsvis vill arbetsgruppen betona att många synpunkter har varit positiva, mycket
fungerar bra men här listas sådant som kan utvecklas och förbättras. De förbättringsförslag
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som redovisas utgår från delprojektets målgrupp och många förslag är detaljerade och
verksamhetsnära.
Gemensamt för förslagen i delprojektets handlingsplan är att de bör ”hanteras” i ett
systematiskt utvecklingsarbete. Bra saker som redan görs behöver få spridning. Det som är
påbörjat behöver stärkas och genomföras De nya förbättringsförslagen ska tas om hand.
2.4.1 Processen, från behov av stöd och insatser till genomförande och uppföljning
Delprojektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och
insatser för att ha ”Ett gott liv var dag”. Det vardagsnära stödet ges oftast av kommunens
verksamheter men många har också kontakt med regionens hälso- och sjukvård och myndigheter
som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
I kommunen finns biståndsbedömda insatser där den enskilda ansöker om insatser antingen
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Cirka 250 personer har beslut om insatser enligt SoL i Socialpsykiatrin och ca 950 enligt LSS.
Kommunen erbjuder också öppna insatser där man inte behöver ha något beslut.
Ärendeprocessen innehåller flera delar som i verksamheterna motsvaras av myndighetsutövning
och utförare. Här redovisas förslag som rör hela processen.
1. Information om kommunens stöd – Personer med funktionsnedsättning som har behov
av kommunens stöd och insatser måste känna till vad som finns och hur man söker stöd och
insatser. Sociala omsorgförvaltningen bör vara föregångare när det gäller anpassning av
information både direkt till huvudpersonerna och på exempelvis webbplatsen
Förslag:
Öppna informationsmöten med olika teman för att även nå de som inte har pågående insatser.
Lotsfunktion som kan ge personligt stöd och vägledning, hänvisa till rätt verksamhet samt hålla
informationsmöten tillsammans med berörda verksamheter.
Anpassad information, som kan skrivas ut i folderform, på kommunens webbplats.
Påbörja arbetet med att tillgänglighetsanpassa Sociala omsorgsförvaltningens webbplats, ett
gemensamt arbete för kommunikatör och verksamhetsföreträdare.
2. Myndighetsutövning - Den enskilda och dennes företrädare ska känna sig väl bemötta och
välinformerade under hela handläggningstiden. Den sökande vill veta att ansökan kommit in,
hur utredningen går till, ungefärlig handläggningstid och kunna förstå motivering till beslut,
speciellt vid avslag. Handläggare bör inte ”göra olika”, det är otryggt och blir särskilt tydligt
vid byte av handläggare. För LSS gäller också att ge barn och unga större möjlighet att
medverka vid ansökan om insats och vid planering av stöd.
Förslag:
Säkerställa att myndighetsutövningen är enhetlig och att handläggarna har en samsyn vid
handläggning.
Säkerställa att det finns rutiner för information och kommunikation med den sökande under hela
handläggningsprocessen.
Vid behov erbjuda muntlig genomgång av beslutsmotiveringen och personligt möte vid avslag.
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Utveckla metoder för att ge barn och unga ökat inflytande genom att till exempel använda
surfplattor, ”appar” och annat kommunikationsstöd i mötet med barnen och ungdomarna.
3. Erbjudande, tillgänglig information för att kunna välja - Vid beviljad insats ska den
enskilda och dennes företrädare få anpassad information om beslutet och om olika
valmöjligheter för utförandet. Förståelse är grunden för att kunna vara delaktig och för att
kunna påverka.
Förslag:
Utveckla anpassad skriftlig information för förvaltningens olika verksamheter. Ta hjälp av
huvudpersonerna, vad vill de veta när de får erbjudande om ex. boende och daglig verksamhet.
Samla kompetens för alternativa kommunikationssätt och tillgänglighetsanpassad information
inom förvaltningen.
Fastställa en miniminivå för anpassning av verksamheternas kommunikation och information
med huvudpersonerna och tidsplanera insatser för att uppnå denna.
4. Planering - Den enskilda ska vara delaktig och ha inflytande över hur stöd och insatser ges.
Behov och önskemål varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör
utformas så att de svarar mot den enskildas aktuella situation. Planeringen av genomförandet
av insatsen är till för att den enskilda ska få det stöd och uppnå de mål som beslutet innebär.
Samtidigt ska planen fungera som ett stöd för hur personalen bör utföra sitt arbete.
Om den enskilda har stöd och insatser från olika kommunala verksamheter och hälso-och
sjukvården bör insatserna samordnas i en så kallad SIP (samordnad individuell plan).
Förslag:
Utveckla arbetet med genomförandeplaner enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Delaktighet och
inflytande i arbetet med genomförandeplaner”.
Anpassa planeringen för framtagandet av genomförandeplan efter den enskildas
funktionsnedsättning och behov.
”Lista” några modeller och verktyg som kan bidra till ökad delaktighet för personer som har svårt
att uttrycka sig i tal. Ge utbildning och stöd till personalgrupper för att stimulera till ett arbetssätt
som kan stärka den enskildas delaktighet.
Föreslå samordning enligt SIP när den enskilda har många kontakter i kommunen och i hälsooch sjukvården. En ny mall för individuell samordningsplan har tagits fram inom närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.
5. Genomförande av insatser och personalstöd vid vardagliga aktiviteter – Kontinuitet i
personalbemanning och i utförandet av insatser ger trygghet. Stödet vid vardagliga aktiviteter
ska planeras individuellt och tillsammans med den enskilda. Personal behöver ”göra och lära
ut lika” för att den enskilda ska kunna bli mer självständig i aktiviteten. Det måste finnas
utrymme för personalstöd för aktiviteter både i och utanför bostaden. Några vill ha möjlighet
att välja vem i personalgruppen som ska vara stödpersonen eller vem som ska följa med på
aktiviteter utanför boendet.
Assistansanvändare vill ha större möjlighet att påverka vid rekrytering av sina assistenter.
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Förslag:
Genomförandeplanen används som stöd för personalens arbete. Vissa boendeenheter använder
detaljerade arbetsbeskrivningar med foto eller bild som stöd både för den enskilda och för
personal. Bildstöd och foto kan användas i större utsträckning och i andra verksamheter.
Personalbemanning som utgår från huvudpersonernas behov för att ge möjligheter till
individuellt personalstöd vid aktiviteter utanför bostaden. Utnyttja den s.k. resurstiden för
”toppar” i behov av personal. Samordna personalstöd med andra enheter för aktiviteter där
många deltar från olika boendeenheter.
Följa redan pågående försök ex. högre grundbemanning för att minska antal personer som
huvudpersonerna möter i personalgruppen.
Fast poolpersonal samt bra introduktion och bredvidgång för vikarier. Utveckla den
gemensamma introduktionen för nyanställda och vikarier i förvaltningen att också omfatta
värdegrund och förhållningssätt.
Rutin för hur rekrytering av personliga assistenter kan göras tillsammans med
assistansanvändaren inom kommunens regler och kollektivavtal. Upprätta ömsesidigt
assistansavtal för att tydliggöra förutsättningarna vid kommunal assistansanordning.
6. Systematisk uppföljning - Många som har stöd och insatser kan berätta hur de vill ha sitt
stöd och hur de tycker att det fungerar om det ges tid för samtalet. Genomförandeplanen
följs upp regelbundet men uppföljning bör också ske i en vardagsnära och regelbunden dialog
mellan den enskilda och ex. stödpersonen. För de som inte kan uttrycka sin åsikt i samtal bör
verksamheten använda kommunikationsstöd eller andra ”verktyg” som ex. observation.
Förslag:
Ta fram en vägledning för samtal när en insats påbörjas och för regelbundna uppföljande samtal.
Pröva om den enskilda kan ha två stödpersoner och i så fall själv kan föreslå en av dessa.
Öka användandet av kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation
(AKK) vid samtal.
Fastställa vilka frågor som bör ingå i observation och reflektion när personal och företrädare ska
göra uppföljning för en person som saknar förmåga att uttrycka sig i tal.
2.4.2 Flexibla boendelösningar för att tillgodose målgruppens varierande behov
I Socialpsykiatrin finns cirka 90 platser för särskilt boende och fyra korttidsplatser som ofta är
upptagna av personer som väntar på boende. För personer med psykisk funktionsnedsättning
behövs flexibla boendelösningar t.ex. satellitlägenheter och servicebostäder för de som inte
behöver personal dygnet runt. Några behöver kunna få tillgång till övergångslägenhet då de inte
har möjlighet att få eget kontrakt. Det bör också utredas om det behövs utökat boendestöd och
korttidsplatser för de som under kortare perioder behöver mer personalstöd.
Det finns cirka 305 lägenheter för personer som har beslut om bostad med särskilt stöd och
service enligt LSS. De flesta som bor i grupp- eller servicebostad är äldre än de som står i kö för
att få en lägenhet. Det är många som fått beslut om boende enligt LSS men som väntar på att få
en lägenhet. Vid dialogmötena har man önskat fler LSS-lägenheter för att korta köerna. Många
önskar LSS-boende för yngre personer medan personal och gode män har lyft fram behov av
”LSS-äldreboende”. Önskemålen är välkända i verksamheten men det är svårt att hitta lösningar
då de flesta hyresgästerna inte vill flytta när deras behov förändras.
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Förslag:
Övergripande kartläggning och planering av kommunens bostäder för äldre och för personer
med funktionsnedsättning.
Utreda behovet av övergångslägenheter, satellitlägenheter, servicebostäder och korttidsplatser för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestödet har utökats och kan nu ge stöd även
på kvällar och helger.
Kartlägga behov av boendelösningar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Verka för ökad rörlighet och mer enhetliga boendegrupper i LSS-boenden vid nybyggnation.
Ta fram anpassad information om olika boendeformer och möjligheten att byta boende när
behoven förändras.
2.4.2 Bredare utbud av sysselsättning och arbete för hela målgruppen
Personer i LSS personkrets 1§ 1 och 2 p. som är i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbetar
eller utbildar sig har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Personer som tillhör LSS personkrets
1§3 p. och personer med psykisk funktionsnedsättning kan göra en ansökan och få sitt behov av
sysselsättning prövat enligt SoL men detta sker sällan.
Vid dialogmöten har många önskat högre habiliteringsersättning i LSS daglig verksamhet och
personer i Socialpsykiatrin vill ha motsvarande ersättning. Sociala omsorgsnämnden har enligt
Budget 2015 i uppdrag att göra en proportionerlig uppräkning av habiliteringsersättningen.
Många har uttryckt att de gärna vill arbeta på ”vanliga arbetsplaster” och helst ha ett ”vanligt
arbete”.
Förslag:
Tillämpa biståndsbedömning och beslut om sysselsättning enligt SoL för personer inom
Socialpsykiatrin och för LSS personkrets 1§3 p.
Utreda om habiliteringsersättning kan ges till personer med beslut om sysselsättning enligt SoL.
Öka habiliteringsersättningen till deltagare i daglig verksamhet enligt uppdrag i Budget 2015.
Tydliggöra att habiliteringsersättning är tänkt som en stimulans för att öka motivationen att delta
i den dagliga verksamheten och inte bör jämföras med lön för utfört arbete.
Öka möjligheterna till praktikplatser och ge stöd till de som står nära arbetsmarkanden att våga
”pröva”.
2.4.3 Meningsfull fritid, tillgängliga träffpunkter samt hälsofrämjande insatser
Kommunen har stort inflytande över kultur-, fritids-, och idrottsaktiviteter som genomförs lokalt.
Kommunens verksamhet är öppen för alla oavsett funktionsnedsättning men den enskilda tycker
inte alltid att det är möjligt att delta.
Många i målgruppen har begränsad ekonomi vilket kan vara ett hinder för aktiv fritid. Generellt
är hälsan sämre hos personer med funktionsnedsättning än för andra grupper i motsvarande ålder
och personer med funktionsnedsättning löper större risk att bli utnyttjade på olika sätt.
Vissa upplever social isolering. Vid dialogmötena har det framförts hur värdefullt det är att ha en
kontaktperson och att fler borde kunna få kontaktperson.
Dialogmötena har gett många förslag och idéer om aktiviteter på fritiden. Det handlar dels om
behov hos personer som inte har arbete och sysselsättning utanför sitt boende och dels om
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önskemål om fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Barn och ungdomars behov av meningsfull
fritid har särskilt lyfts fram.
Förslag:
Borås stads fritids- och kultur- och idrottsutbud ska vara inkluderande vilket ska framgå av
verksamheternas information. Det behövs också särskilt anpassade och riktade aktiviteter för att
väcka intresse och ge känsla av att ”det är möjligt att delta”.
Öka möjligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att delta i t.ex. badresor och
koloniverksamhet.
Införa ett ”följa med kort” som ger medföljande person fri entré vid kommunens arrangemang.
Sammanställa och ”marknadsföra” tips på aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Anställa en aktiveringspedagog som tillsammans med personal kan planera och stimulera de
boende till fler aktiviteter på Socialpsykiatrins boendeenheter.
Utreda om befintliga träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning kan utvecklas
med mera aktiviteter.
Öppna en ny träffpunkt för personer med omfattande funktionsnedsättning.
Fortsätta med studiecirkeln Schyssta relationer och erbjuda den även inom Socialpsykiatrin.
Stimulera till motion och rörelse för att förebygga ohälsa, som ex. Friskis och Svettis, projektet
Jämlik hälsa och Sjuhäradshallen.
Utreda omfattning och behov av fritids- och korttidsverksamhet samt korttidstillsyn enligt LSS
för ungdomar över 13 år med autismspektrumtillstånd och som inte går i särskola.
Utöka anhörigstödet att även omfatta barn och syskon till personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten kan knytas till lotstjänsten på Träffpunkt Simonsland.
2.4.4 Fortsatt tillgänglighetsarbete med fokus på kognitiva funktionsnedsättningar
Tillgänglighet innebär att lokaler, information och verksamhet går att använda i sin helhet oavsett
funktionsnedsättning. Borås Stad har ett systematiskt tillgänglighetsarbete som bör kompletteras
och utvecklas för att i större utsträckning möta behov hos personer med nedsatt kognitiv
förmåga. Vid dialogmöten har man framfört synpunkter på brister i den fysiska miljön, dessa
synpunkter lämnas vidare till arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor.
Förslag:
Utöka den kommungemensamma arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor med kompetens i
kognitiv tillgänglighet.
Säkerställa att man har det kognitiva perspektivet när man arbetar med fysisk tillgänglighet.
Fastställa nivå och ansvar för tillgänglighetsanpassning av kommunikation och information
övergripande för Borås Stad och för Sociala omsorgsförvaltningen.
2.4.5 Kompetensplattform
En gemensam komptensförsörjningsplan för vård- och omsorgsverksamhet I Borås Stad föreslås.
Sociala omsorgsförvaltningen har för sin del av verksamheten påbörjat arbetet med en
komptensplattform. Det finns både formell och erfarenhetsbaserad komptens i verksamheterna
som i större utsträckning kan användas vid internutbildning och för komptensöverföring när den
enskilda har komplexa behov.
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Förslag:
Fastställa önskad kompetens i förhållande till personalens uppdrag och arbetsuppgifter för alla
yrkeskategorier.
Föreslå lösningar för ökad komptensöverföring inom och mellan olika verksamhetsområden.
Planera gemensam introduktion, bemötandeutbildning och andra internutbildningar.
2.4.6 Värdighetsgarantier som riktar sig till personer som får stöd i Socialpsykiatrin
och Funktionshinderverksamheten.
Förbättringsområden som bemötande, kompetens, kontinuitet, individuellt anpassat stöd samt
uppföljning av hur den enskilda uppfattar bemötande och insatser bör konkretiseras.
Värdighetsgarantierna föreslås att också gälla för den del av Arbetslivsförvaltningen som ger
insatser till delprojektets målgrupp.
Förslag:
Tillsammans med berörda verksamheter och i samverkan med huvudpersonerna ta fram förslag
till värdighetsgarantier som innehåller regler och utfästelser för verksamheten.
Värdighetsgarantierna skrivs och riktas till de som har stöd från verksamheten och blir ett
komplement till ”Program för tillgänglighet 2015-2018” och dess handlingsplan.
Värdighetsgarantierna ska fastställas av berörda nämnder.
2.4.7 Tydliggöra ansvarsgränser för Sociala omsorgsförvaltningen och stadsdelarna.
Den gränsdragning som fastställdes 2005 behöver revideras för att motsvara nuvarande och
kommande organisation. Äldreomsorgen tar över vissa insatser när den enskilda är 65 år.
Personal inom äldreomsorgen saknar ibland kompetens för att ge stöd till personer som kommer
från Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten och detta leder till otrygghet för den
enskilda. När det gäller barn och unga med funktionsnedsättning behöver ansvarsgränserna
mellan IFO barn och familj och Funktionshinderverksamhetens myndighetsutövning göras
tydliga så att behoven tillgodoses på bästa sätt.
Förslag:
Tydliggör vad funktionshinderverksamhet enlig SoL för personer under 65 år omfattar i
förhållande till IFO och äldreomsorgen.
Ta fram rutiner för att underlätta överången vid 65 år för den enskilda och för personalen.

3. Utvärdering av arbetet i projektet
3.1 Reflektioner från arbetsgruppen
Det har varit positivt att arbeta i delprojektet och att vara en del av Borås Stads vård- och
omsorgsprojekt. Projektarbetet har gett insyn i och ökad förståelse för andra verksamheter än
den man själv arbetar i. Att det finns ett tydligt politiskt uppdrag gör att det tas mer på allvar i
verksamheten. Alla har varit positiva och arbetsgruppen har fått hjälp att samla in synpunkter av
många ex. boendestödjare och personal på daglig verksamhet.
Det finns en stor samstämmighet mellan förslag från huvudpersonerna, deras företrädare och
chefer och medarbetare. Man har alltså inte olika bilder av verkligheten vilket är en bra grund för
det fortsatta förbättringsarbetet.
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Mötet med huvudpersonerna och deras företrädare har varit särskilt givande. Vissa har varit
ovana vid att få frågan om hur de har det och vad som är viktigt för just dem. Andra är mer vana
att framföra sina åsikter. Många är nöjda med det mesta. Inledningsvis svarar nästan alla BRA på
samtliga frågor, det krävs en viss uthållighet och följdfrågor för att få mer nyanserade svar.
Under nästa rubrik finns några frågor för fördjupad diskussion som arbetsgruppen gärna vill dela
med sig av. Här har vi haft både givande och ibland lite uppgivna diskussioner - det finns inte
några självklara enkla lösningar och svar med diskussionen i sig är oerhört viktig.

3.2 Frågor för fördjupad diskussion
Socialstyrelsens ”Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner” är ett bra
underlag för några mer fördjupande frågor som arbetsgruppen ”lyssnat in” och vill lyfta fram.
Makt finns med i alla mellanmänskliga relationer. Maktrelationen mellan personal som ger stöd
och den som är beroende av personalens stöd är inte jämlik. För att stärka den enskildas
inflytande över planering av stöd och hur detta ska ges behöver maktrelationen göras synlig.
Makt är en förutsättning för att kunna ge den enskilda stöd.
Det finns ett dilemma i att huvudpersonerna tar ansvar för hur personalen har det och hur
personalen mår. De avstår från att tala om ”hur de egentligen vill ha det” för att inte såra
personalen, de är rädda för att personalen ska bli ledsna eller arga och att personalen inte vill
hjälpa dem i fortsättningen. Samtidigt är personalen beroende av att få veta hur den enskilda vill
ha det för att känna att de gör ett ”bra jobb”.
Hur mycket inflytande ska den enskilda ha över vem som ger stödet? Några har framfört att de
skulle vilja kunna välja vem i personalgruppen som ska vara deras stödperson i personalgruppen
och vem som ska följa med på olika aktiviteter utanför boendet. Någon vill att det bara är en eller
två som ger stöd i vissa aktiviteter ex. tvätt för att undvika att ”personal lär ut olika”. Samtidigt
ska verksamheten bemannas och stödet planeras så att ”vem som helst” ska kunna ge stöd.
Hur vet man hur den enskilda som inte kan berätta själv, egentligen vill ha det och hur ”det
egentligen är”. Lyhörd personal lär sig tolka den enskildas signaler och sätt att reagera. Samtidigt
bygger många uppföljningar på att det är någon annan än personalen som ska hjälpa till att svara
på hur den enskilda har det. Kan uppföljning genom observationer och reflekterande samtal med
personal göras på ett sådant sätt att den ger en ”sann” bild av den enskildas uppfattning och
upplevelse?

4. Överlämnande
Delrapporten kommer att läggas till vård- och omsorgsprojektets slutrapport som underlag och
fördjupning för fortsatt arbete i berörda nämnder. Uppföljning kommer att ske i januari och juni
2016. Den kommungemensamma utvecklingsenheten för äldre- och funktionshinderverksamhet i
Stadsdelsförvaltningen Öster ansvarar för dessa uppföljningar.
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Definitioner
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga.
Funktionshinder uppstår när en person med funktionsnedsättning möter hinder i
vardagsmiljön.
Brukare är ett samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det handlar om och avsett ålder. Det är inte lämpligt
att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer – det kan
uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra, mer precisa
benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare.
Närstående är den person som tar emot omsorg, vård eller stöd. Det kan vara en äldre person
med omfattande behov av vård och omsorg, en person med fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller en person med missbruks- och beroendeproblem.
Anhörig är den som ger hjälpen. Med anhöriga kan också avses t.ex. grannar och vänner.
LSS har tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda
för att man ska få stöd enligt LSS. Bedömningen av personkrets 1 och 2 görs utifrån den diagnos
man har fått. I personkrets 3 måste funktionsnedsättningen vara så stor att den orsakar betydande
svårigheter i det dagliga livet.
1 personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2 personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en
hjärnskada i vuxen ålder
3 personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt
åldrande och som finns kvar under lång tid.
Psykisk funktionsnedsättning, personer som har väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att
bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.
Kognitiv funktionsnedsättning, personer som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla
information. Svårigheterna kan omfatta minnesfunktionen, orienteringsförmåga, språklig
förmåga, numerisk förmåga och problemlösningsförmåga.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.
De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes
syndrom, språkstörning – kommunikationsstörning och tvångssyndrom. Personer med NPF har
ofta svårigheter med: reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet
med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt motoriken.
Autismspektrumtillstånd, (AST) är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med
gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och
föreställningsförmåga. Autismspektrumet omfattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom,
atypisk autism och desintegrativ störning.	
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Insamling av förslag och synpunkter, augusti 2014 till maj 2015
Möten med brukare, föreningar, nyckelpersoner, föreningar och medarbetare

Datum

Antal personer

Info på föreningsrådet

MH

Aug 2014

10

Funktionshinderrådet

LH

30 sep

15

Samråd med brukarorganisationerna för FH SP

CK

08 okt

6

Brukarmöte SP, Kvibergsgatan

MG, JA

20 okt

6

DHR- förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

LH, MH

21 okt

15

Fokusgrupp boenden/daglig verksamhet

CK

28 okt

5

Autism Asperger föreningen

CK, BR, LH

03 nov

8

Neuroförbundet, representanter från NHRs styrelse

Arbetsgruppen

06 nov

2

Ordförandesamling HSO

LH, I Eriksson

11 nov

12

Åsikten, förening för deltagare i daglig verksamhet

BR, LH

11 nov

8

FUB

BR, JA, AJ

18 nov

6

Brukarmöte SP, Söderforsgatan

MG, JA

26 nov

7

Godemans-/förvaltarföreningen

LH, BR

26 nov

30

Brukarråd personlig assistans

LH

16 dec

6

Brukarmöte/APT inom Arbetslivsförvaltningens
dagliga verksamhet

BR o enhetschefer
inom DV

Hösten 2014

70

Boendestöd SP

Boendestödjare

Hösten 2014

9

Brukarmöte SP, Jössagatan

MG, JA

8 jan 2015

7

Daglig verksamhet Kamgarn, privat utförare

Verksamhetsansvarig Jan 2015

28

Boendemöte FH Jössagatan servicebostad

CK

12 jan

5

Boendestöd FH + Neuropsyk

Boendestödjare

Jan 2015

20

RSMH Tryggheten

MH, JA, MG

25 jan

3

Bodagatan gruppbostad FH

CK, MH

2 febr

2

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Arbetsgruppen

3 mars

3
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Samråd med brukarorganisationerna för FH SP

LH

1 april

6

Enskilda personer, via E-post

LH

Återträff för de som bidragit med synpunkter

Arbetsgruppen

7 maj

12

Referensgrupp medarbetare

Arbetsgruppen

4 dec 2014

10

Referensgrupp medarbetare

Arbetsgruppen

26 feb 2015

10

Funktionshinderkonsulent

Arbetsgruppen

23 okt 2014

1

Anhörigkonsulent

LH CK

LSS handläggare för barn

LH CK

11 dec 2014

1

Personliga ombud

Arbetsgruppen

4 dec 2014

2

Medborgardialog, möte mellan brukare, anhöriga,
allmänheten och SON politiker

17 nov 2014

60

Enkät i samband med medborgardialogen

17 nov 2014

27

Dialogmöte medarbetare

2, 7, 13 okt

150

Dialogmöte chefer

7, 13 okt

50

Medborgardialoger för allmänheten, stadsdelarna

Nov, dec 2014

2

1

Övrigt, gemensam för samtliga delprojekt
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Referensmaterial och ”bra att ha material” för det fortsatta förbättringsarbetet

Borås Stad

Budget 2015
Sociala omsorgsnämndens Årsredovisning för 2014
Remissupplagan av Program för tillgänglighet 2015-2018
Värdighetsgarantier i äldreomsorg

Socialstyrelsen Handläggning och dokumentation inom socialtjänst
Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner - kunskapsstöd
Stöd till anhöriga - vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 §
socialtjänstlagen
Att samråda med funktionshinderrörelsen
Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med
psykisk funktionsnedsättning.
Systematisk uppföljning, beskrivning och exempel
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst,
Lägesrapport 2014
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013
SOSFS 2014:2 kompetens hos omvårdnadspersonal och 2018:32 för handläggare
SKL, förstudie För barnets bästa, förstärkt samordning av stöd till barn och unga inom LSS
området
Handisam

Riv hindren, riktlinjer för tillgänglighet

Handisam

Hur är läget i kommunerna – uppföljning av funktionshinderfrågorna 2012

M f delaktighet Hur är läget – uppföljning av funktionshinderpolitiken 2014
HSO m fl

Mer än bara lite kul, utveckla fritiden för barn och unga med
funktionsnedsättning

FoU Välfärd

Delaktighetsmodellen – en väg till empowerment

DO:s hemsida Bristande tillgänglighet - ny diskrimineringsgrund 2015

Förslag som kräver politiskt beslut

hela målgrupp.

2 Bredare utbud av sysselsättning och arbete för delprojektets

varierande behov.

1 Flexibla boendelösningar för att tillgodose målgruppernas

Aktivitet

SP Utreda behovet av
övergångslägenheter och/eller
servicebostäder för personer med
psykisk funktionsnedsättning.
FH Vid nybyggnation och lediga
lägenheter inom LSS verka för en
mer enhetlig boendegrupp.
Profilerade boendeenheter ex.
boende med "grön profil" samt
LSS äldreboende med personal
som har kompetens för äldre,
demens och funktionsnedsättning.
Utreda boendelösningar för
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Personer med psykisk
Tillämpa biståndsbedömning och
funktionsnedsättning och i LSS
beslut om sysselsättning enligt SoL
personkrets 3 har inte samma rätt för personer med psykisk
till daglig verksamhet som personer funktionsnedsättning. och för
som tillhör LSS personkrets 1 och LSS personkrets 1§ 3p. Utreda om
2. Behov av regelbunden
habiliterings-ersättning kan
sysselsättning ska prövas enligt
tillämpas för personer som får
SoL. Många önskar praktikplats
beslut om sysselsättning enligt
eller "vanligt arbete".
SoL. Utöka möjligheterna till
praktik och ge stöd till den
enskilde att våga prova på
arbetsmarknaden.

SP Behov av mer självständigt
boende med fast personal.
Korttidsplatserna behövs till
personer som periodvis behöver bo
med personalstöd men som
vanligtvis vill och kan bo i egen
lägenhet.
FH
Mer flexibla boendelösningar inom
LSS för att täcka enskildas
varierande behov av stöd pga ålder
och funktionsnedsättning.
Boendelösningar för personer med
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Skäl till förslaget
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  Funktionshinderverksamhet"
Tidplan

Sociala
omsorgsnämnden när
det gäller
myndighetsutöv-ning
och Arbetslivsnämnden när det
gäller verkställighet.

2015 - 2016
Utredning om
biståndsbedömd
sysselsättning för
personer med
psykiska
funktionsnedsättningar har
påbörjats.

Sociala
2015 - 2016
omsorgsnämnden i
samarbete med
Lokalförsörjningsnämnden och
stadsdel Öster.
Boendesamord- ning
inom SOF

Ansvar

1

Bilaga	
  4	
  A

Förslag som kräver politiskt beslut

Skäl till förslaget

Borås Stads kultur- och fritidsutbud
är öppen för alla oavsett
funktionsnedsätttning men den
enskilde upplever inte alltid att det
är möjligt att "använda och delta i
verksamheten". Bristande ekonomi
är ibland ett hinder för aktiv fritid.
Den enskilde ska inte ha
merkostnader på grund av sin
funktionsnedsättning.

Aktivitet

Ansvar

Tidplan

2
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All verksamhet ska vara
Stadsdelsnämn-derna, 2015 - 2016
att ta del av fritids- och kulturutbud i Borås Stad och i
inkluderanade vilket ska framgå av Fritids- och
föreningslivet.
verksamhetens information.
folkhälsonämnden
Särskilt anpassade och riktade
Kulturnämnden och
aktiviteter för att väcka
Sociala omsorgsmålgruppens intresse och ge känsla nämnden.
av att "det är möjligt att delta".
Tydliggöra hur utbud till barn och
ungdomar i BS kan göras /är
tillgängligt för barn med
funktionsnedsättning ex. badresor
och koloni.
Införa ett "följa
med kort" som ger medföljande
person fri entré i kommunens
lokaler och arrangemang. Kortet
kan vidgas även till privata
arrangörer.
4 Lots- och guidefunktion för personer med
Livssituationen för personer med Inrätta en tjänst som lots/guide för Sociala
2015 -2016
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning är ofta
personer med
omsorgsnänden
komplicerad och kräver kontakt
funktionsnedsättning. Uppdraget Stadsdel Öster,
med många olika myndigheter,
ska omfatta att ge stöd och
Kommungemenverksamheter och vårdgivare.
vägledning men också ett mer
samma träffpunkten
Särskilt utsatta är familjer med barn personligt och praktiskt stöd för de
som har funktionsnedsättning och som har det behovet. Innehållet i
vuxna med nedsatt autonomi. För tjänsten kan utvecklas under en
personer med psykisk
tvåårig försöksverksamhet.
funktionsnedsättning finns
Tjänsten knyts till
personliga ombud och för de äldre Kommungemensam träffpunkt.
finns seniorguide.
5 Ta fram värdighetsgarantier som riktar sig till personer som får Förbättringsförslag som avser
I värdighetsgarantin ska det framgå Sociala
2015-2016
stöd inom Funktionshinderverksamheten och Sociapsykiatrin. bemötande, kompetens, kontinuitet, vilka regler som gäller för
omsorgsnämnden i
Värdighetsgarantierna bör arbetas fram tillsammans med
individuelllt anpassat stöd,
verksamheter som ger stöd till
samarbete med
Arbetslivsnämnden eftersom de har verksamhet för
samverkan samt uppföljning av vad enskilda i
Arbetslivsnämnden.
delprojektets målgrupp.
den enskilde tycker om sitt stöd kan funktionshinderverksamhet.
samlas i ett övergripande
Värdighetsgarantin är skriven för
dokument.
den som har stöd och den blir ett
komplement till "Program för
tillgänglighet 2015-2018" och dess
handlingsplan.

3 Utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning
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önskemål.

3 Stöd och insatser ska ges utifrån den enskildes behov och

information vid erbjudande om boende, val av daglig
verksamhet eller planering av boendestöd och assistans.

vara delaktig och för att kunna
påverka vid valet och vid planering
av stöd och insatser.
Den enskilde ska vara delaktig och
ha inflytande över hur stöd och
insatser ska ges. Utförandet av stöd
i vardagliga aktiviteter måste
utformas så att personal "lär ut
lika". Det måste finnas möjlighet till
personalstöd för aktiviteter både i
och utanför boendet. Kontinuitet i
personalgruppen är vikitgt för den
enskildes trygghet.
Assistansanvändare vill ha större
möjlighet att påverka vid
rekrytering av sina assistenter.

både skriftlig och muntlig. Samla
kompetens kring alternativa
kommunikationssätt.
Utveckla arbetet med
genomförandeplaner, använda
alternativa och kompletterande
kommunikationssätt. Använda
bildstöd och foto för detaljerade
planer och arbetsbeskrivningar.
Planera personalbemanning så att
det finns möjlighet till stöd vid
aktiviteter. Bemanna med hjälp av
resurstid och fast poolpersonal.
Anpassa och planera introduktion
och bredvidgång för vikarier efter
den enskildes behov. Upprätta
avtal med assistansanvändarna.

2 Den enskilde och/eller dennes företrädare ska få rätt utformad Förståelse är grunden för att kunna Utveckla anpassad information,

funktionsnedsättning.
Kvalitetssäkra myndighetsutövningen och ärendeprocessen
från ansökan om insats till beslut

Aktivitet

Öppna informationstillfällen med
känna till olika insatser och hur man olika teman tillsammans med den
kan söka.
De sökande och
planerade lotsen. Rutiner för
deras företrädare ska känna sig väl kommunikation med den sökande
bemötta och välinformerade under under ärendeprocessen, uppge
hela handläggningprocessen.
ungefärlig handläggningstid,
motivera och förklara beslut så att
den enskilde kan förstå. Vid behov
erbjuda personligt möte vid avslag.

Skäl till förslaget
Förslag som är verkställighet
1 Anpassad information om stöd och insatser för personer med De som har behov av stöd måste
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Tidplan

Förvaltningschef
2015- 2016
Myndighetsutövningen, utförare och
boende-samordnare
Förvaltningschef
2015 - 2016
Utförare

Förvaltningschef
2015 - 2016
Myndighetsutövningen, utförare och
boende-samordnare

Ansvar

1

Bilaga	
  4	
  B

Personer med psykisk
funktionsnedsättning önskar "egen"
träffpunkt med fler aktiviteter samt
mer stimulans till aktiviteter på
boendet.
Många som deltar i LSS daglig
verksamhet tycker att
habiliteringsersättningen är för låg
och att den bör höjas regelbundet.

7 Daglig verksamhet - Habiliteringsersättning

samt pedagogiskt stöd för de som behöver meningsfulla
aktiviteter i sitt boende.

6 Träffpunkt för personer med psykiska funktionsnedsättninar

funktionsnedsättningar och som inte har daglig verksamhet .

bemötande och av stöd och insatser.

Utreda om befintliga träffpunkter
kan utvecklas med mer aktiviteter.
Tillsätta aktiveringspedagog
antingen i personalgrupperna
direkt eller som gemensam resurs
för flera boendeenheter.
Tydliggöra ersättningens syfte, det
är inte lön utan en ersättning för
att stimulera till deltagande i daglig
verksamhet. Enligt budget 2015
ska SON göra en proportionerlig
uppräkning av
habiliteringsersättningen i enlighet
med generell löneuppräkning i
övriga verksamheten.

Starta ny träffpunkt som är
anpassad till personer med
omfattande
funktionsnedsättningar.

Det finns behov av fler träffpunkter
för de som slutat daglig verksamhet.
Solrosens träffpunkt är inte
anpassad för denna målgrupp.

Aktivitet

5 Träffpunkt för personer med omfattande

Skäl till förslaget

Många som har stöd och insatser Utöka stödpersonernas uppdrag
inom funktionshinderverksamhet till att genomföra reglbundna
kan berätta både hur de vill ha sitt uppföljande samtal med den
stöd och hur de tycker att det
enskilde. Ta fram en vägledning
fungerar. Upprättad
som stöd för de uppföljande
genomförandeplan följs upp minst samtalen. Inventera och samla
en gång per år. Uppföljning bör
kompetens för alternativa
också ske i en vardagsnära och
kommunikationsformer,
regelbunden dialog mellan den
användande av
enskilde och ex. stödpersonen.
kommunikationshjälpmedel och
Många kan på grund av
andra metoder för uppföljning.
funktionsnedsättning inte medverka
vid uppföljning i samtalsform.
Verksamheten bör utveckla
kompetens för att använda
alternativ och kompletterande
kommunikation och andra metoder
för uppföljning.

4 Systematisk uppföljning av den enskildes upplevelse av

Förslag som är verkställighet
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Ansvar

Tidplan

2015 - 2016

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningschef

Uppdrag budget
2015

Förvaltningschef SP 2015 - 2016
insats

Förvaltningschef FH 2015 - 2016
boendesektion

Förvaltningschef
Utförare

2
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personer med funktionsnedsättning.

11 Utöka anhörigstödet att även omfatta barn och syskon till

blir utnyttjade på olika sätt.

10 Förebygga risker för att personer med funktionsnedsättning

9 Folkhälsofrämjande insatser

ungdomar i LSS personkrets 1 som inte har en
utvecklingsstörning dvs högfungerande
autismspektrumtillstånd (AST).

Aktivitet

Utreda omfattning och behov
särskolan. När de fyller 13 år är det inför budget 2016. Kan LSS
oftast inte lämpligt att varar kvar på insatserna korttidstillsyn och
"fritids". Det kan också vara svårt korttidsvistelse samordnas för
att finna en lämplig LSSdenna målgrupp?
korttidsvistelse.
Generellt sett är hälsan sämre hos Stimulera till motion och rörelse
personer med funktionsnedsättning för att förebygga ohälsa. Projektet
än för andra i motsvarande ålder.
Jämlik hälsa Sjuhäradshallen - är
Många har ansträngd ekonomi och en kombinerad satsning på hälsa
upplever social isolering, särskilt vid och idrott och träffpunkt.
storhelger.
Förmedla tips på aktiviteter som
inte är så kostsamma.
Stödja
den enskilde i att våga delta i ideela
föreningars aktiviteter vid
storhelger. Samverkan med
föreningar.
Personer med funktionsFortsatt arbete med Schyssta
nedsättning löper ökad risk att bli relationer. Den kommer att
utsatta och utnyttjade.
erbjudas även till socialpsykiatrins
målgrupp.
Barn och ungdomar ingår inte i
Anhörigstöd kan utvecklas av
anhörigkonsulenternas uppdrag.
lotsen i samarbete med IFO barn
Kommunen har ett generellt ansvar och familj, habilitering,
för barn och ungdomar som lever i studieförbund, föreningar mm.
utsatta situationer.

Skäl till förslaget
Förslag som är verkställighet
8 Kortidvistelse och korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för Dessa ungdomar går inte i
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Förvaltningschef

Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare m fl

Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare, kostpedagog,
enheten för hälsooch sjukvård samt
utförare

Förvaltningschef
Myndighetsutövning

Tidplan

2016

2015

2015- 2016

2015

3
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Förslag som är verkställighet

omsorgförvaltningens verksamheter
(Funktionshinderverksamheten och Socialpsykiatrin).

13 Påbörja arbetet med en kompetensplattform för Sociala

personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

12 Fortsatt tillgänglighetsarbete med fokus på tillgänglighet för

Tillgänglighet innebär att lokaler,
information och verksamhet går att
använda i sin helhet oavsett
funktionsnedsättning. Borås Stad
har ett systematiskt
tillgänglighetsarbete som bör
kompletteras och utvecklas för att i
större utsträckning möta behov hos
personer med nedsatt kognitiv
förmåga. Sociala
omsorgsförvaltningen bör vara
föregångare när det gäller anpassad
informtion både direkt till den
enskilde och på webbplatsen.
Personer med funktionsnedsättning
ska kunna känna trygghet i att
personalen har den kompetens som
krävs för arbetsuppgifterna och för
att insatserna är av god kvalitet.

Skäl till förslaget

Ansvar

Fastställa önskad kompetens för Förvaltningschef
omvårdnadspersonal, hälso- och Verksamhetsutvecsjukvårdspersonal och handläggare klare
i förhållande till uppdrag och
arbetsuppgifter. Vilken kompetens
behöver alla ha och vilken
kompetens räcker det om
någon/några har? Hitta lösningar
för ökad kompetensspridning
inom och mellan olika
verksamhetsområden. Plan för
gemensamma introduktions- och
internutbildningar.

Området tillgänglighets-anpassning Förvaltnings-chefer
för denna målgrupp är komplext. Kommunikatör
Befintlig tillgänglighetsgrupp bör
utökas med kompetens i området.
Man bör också säkerställa att det
har kognitiva perspektivet finns
med när man arbetar med fysisk
tillgänglighet. Fastställa standard
och ansvar för
tillgänglighetsanpassning av
kommunikation och information i
Borås Stad. Öka anpassningen av
Borås Stads webbplats.

Aktivitet
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2016
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Förslag som är verkställighet

och stadsdelarna

14 Tydliggöra ansvarsgränser för Sociala omsorgsförvaltningen

Ansvarsgränserna från år 2005
mellan kommundelsnämnder och
socialnämnd bör ses över. Personal
inom äldreomsorgen saknar ibland
kompetens för att ge stöd till
personer som kommer från SP eller
FH. De som har stöd kan känna sig
otrygga vid byte av verksamhet vid
65 år. Det finns risk att barn och
ungdom inte får sina behov
tillgodosedda på bästa sätt om
gränserna mellan IFO barn och
familj och FH myndighetsutövning
är otydliga.

Skäl till förslaget

Tydliggöra vad
funktionshinderverksamhet enligt
SoL för personer under 65 år
omfattar. Tydliggöra gränserna i
förhållande till äldreomsorg och
IFO barn och familj. Ökad
samverkan för den enskildes bästa.
Rutiner för att underlätta för den
enskilde och personal när stödet
tas över av äldreomsorgen.

Aktivitet
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Ansvar

Förvaltningschef
Samarbete mellan
sociala omsorgsförvaltningen och
stadsdelarna

2016

Tidplan

5
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Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”

"Styrning och ledning"
– resultat och förslag till handlingsplan

  
	
  
	
  

Arbetsgruppen
Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen
Inger Krefors, områdeschef, Stadsdelsförvaltningen Öster
Åke Thor, controller, Stadskansliet
Virpi Almqvist, verksamhetsutvecklare, Stadsdelsförvaltningen Öster
Ingegerd Eriksson, delprojektledare, chef Kvalitet och utveckling, Stadskansliet

1. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten och definierade det övergripande målet på följande sätt;
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Styrning och ledning har varit ett av fem delprojekt. Efter ett antal träffar med olika
referensgrupper där det i princip vid varje tillfälle påtalats om olikheterna i verksamheten kopplat
till brukarperspektivet har arbetsgruppen valt att koncentrera sitt arbete på att ha fokus på
likställigheten och brukarperspektivet.
Behov av styrdokument som tydligt anger viljeinriktningen har identifierats och för vissa
områden också tagits fram eller påbörjats. Vi måste säkerställa verksamhetens behov av
kompetens utifrån brukares och medborgares framtida behov. Verksamheten måste få
förutsättningar att klara sitt uppdrag, resurserna är ett medel för insatsbehov och bemanning.
Rapporten innehåller dels en redovisning av arbetet, dels en handlingsplan som är en del i
underlaget för projektets samlade handlingsplan. Dessutom redovisas förslag från
referensgrupper samt medborgardialoger.
Arbetsgruppens bidrag till handlingsplanen innehåller fem förslag som förutsätter politisk
behandling och två förslag som är verkställighet.
Förslagen som är verkställighet kräver inga politiska beslut utan kan tas om hand av
förvaltningarna.
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2. Inledning
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under hösten 2013 styrning, ledning och uppföljning av
äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen var att
verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och effektivitet.
Stadsrevisionen har tidigare (2007) genomfört en granskning av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap i staden. Under hösten 2013 redovisades en uppföljning av granskningen i rapporten
”Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad”. Rapporten konstaterar sammanfattningsvis att
väsentliga förbättringar av förutsättningarna skett men att ett utvecklingsarbete kvarstår.
I januari 2015 redovisade Stadsrevisionen en rapport efter att ha granskat verksamheten personlig
assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs. I rapporten framgår att
handläggningen har utvecklats under 2014 men att det finns ytterligare utvecklingsområden.
Utifrån Stadsrevisionens rapport noterade Kommunstyrelsen att det inom flera områden fanns
behov av både utvecklingsarbete och samordningsarbete. Samtidigt noterades att vissa delar kan
och bör göras på förvaltnings- och verksamhetsnivå, medan det inom andra områden krävs
politiska beslut.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i form av vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”.
Mål
Kommunstyrelsen definierade det övergripande målet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som möjligt som är
likvärdig var i kommunen man än bor.
Målet är att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver
stöd bemöts med respekt, har inflytande över insatser och möter kompetent personal. Det ska
vara kvalitet i varje möte med den enskilda.
Uppdrag
Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder och
aktiviteter som bidrar till att nå målet.
Projektorganisation
Vård- omsorgsprojektet har haft en politisk styrgrupp av rådgivande karaktär med
förtroendevalda från Kommunstyrelsen, representanter från Stadsdelsnämnderna Norr, Väster,
Öster samt från Sociala omsorgsnämnden.
Ledningsgruppen har haft en styrande roll under ledning av kommunchefen och
förvaltningscheferna för Stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster, Öster, Sociala
omsorgsförvaltningen, områdescheferna inom berörda förvaltningar samt Borås Stads
ekonomichef och personalchef. Projektledare har varit Borås Stads kvalitets- och utvecklingschef.

5

Delprojekten
Vård- och omsorgsprojektet organiserades i fem delprojekt: ”Kvalitet för brukaren i
äldreomsorgen”, ”Kvalitet för brukaren i funktionshinderverksamheten”, ”Chefens uppdrag”,
”Hälsosam organisation” och ”Styrning och ledning”. Till varje delprojekt har det knutits en
arbetsgrupp och en delprojektledare. Varje delprojekt har tagit fram 4-5 prioriterade områden
som bedömts som väsentliga för att uppnå målet.
Rapporten
Rapporten redovisar resultat och förslag från arbetsgruppen ”Styrning och ledning”. Den
innehåller dels en redovisning av arbetet dels en handlingsplan. Dessutom redovisas förslag från
referensgrupper samt medborgardialoger. Rapporten har lämnats till projektledaren och är en del
i underlaget för vård- och omsorgsprojektets samlade handlingsplan.
Förväntan på förändring och förbättring
Det finns en förväntan hos arbetsgruppen och de referensgrupper vi mött att projektets förslag i
handlingsplanen ska innebära förändringar och förbättringar inom vård och omsorg.

3. Projektets resultat
Arbetsgruppen bestämde inledningsvis följande prioriterade områden
3.1 Brukarperspektivet
3.2 Ansvar och befogenheter
3.3 Resursfördelning
3.4 Kompetensförsörjning
3.5 Kvalitetssäkring
3.6 Bemanning
3.1 Brukarperspektivet
Äldreomsorgsplan
Kommunen har för närvarande inte något övergripande styrdokument för äldreomsorgen.
Under hösten 2014 har cirka 1000 personer medverkat i dialoger om framtidens vård och
omsorg. Syftet har varit att diskutera vad som är kvalitet inom vård och omsorg framförallt
utifrån ett framtidsperspektiv och vilka frågor som är viktiga för olika intressegrupper. Dessa
synpunkter är värdefullt kunskapsmaterial för det styrdokument som håller på att tas fram.
Arbetsgruppen beräknar att ett förslag till plan för äldreomsorg presenteras i september 2015.
Program för tillgänglighet
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp innehållande tjänstemän från Borås Stad samt
företrädare för funktionshinderorganisationerna har under 2014 arbetat med att revidera
programmet och tagit fram förslag till nytt program. Förslaget har varit ute på remiss och
förväntas fastställas av Kommunfullmäktige under hösten 2015. Programmet ska kompletteras
med en handlingsplan. Avsikten är att en del av de förslag som finns med i handlingsplanen från
projektet ”Ett gott liv var dag” ska utgöra grunden för den handlingsplan som kopplas till
Programmet för tillgänglighet.
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Tillgängliga bostäder

Ett område som kommit upp i alla sammanhang under projektet är tillgången till tillgängliga
bostäder. Det handlar då om olika nivåer inom vård- och omsorg. Allt från att söka i ordinarie
bostadsutbud till att få ett bistånd utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Att klargöra nivån för att få ett vård och omsorgsboende
efterfrågas, är det ett mått på omsorgsbehov eller är det utifrån lagstiftningen skälig levnadsnivå
som är styrande. Flera för fram att det måste vara enklare att söka trygghetsbostäder, idag får man
vända sig till flera olika fastighetsägare med olika regelverk. Det finns ett stort antal tillgängliga
lägenheter i bostadsbeståndet som måste tas tillvara och erbjudas den målgrupp som behöver
dessa. Det finns ett stort antal lägenheter som har certifierats utifrån olika tillgänglighetsnivåer,
”Bokvämtlägenheter” och andra anpassade lägenheter, tex genom bostadsanpassning.
Frågan om tillgängliga lägenheter är omfattande. Arbetsgruppen anser att en plan för en kortare
tidsperiod behöver tas fram då det i dagsläget finns ett stort antal tomma platser på kommunens
vård och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Regler för hur vi hanterar sådana här situationer
och för att bibehålla en effektiv organisation måste klargöras. Dessutom behöver ett mera
långsiktigt arbete startas som belyser hur mer flexibla lösningar hittas för att täcka varierande
behov av stöd på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Samverkan mellan flera olika parter
är nödvändigt, inte minst fastighetsägare. Här måste Borås Stad ta initiativet.
Servicecenter/kontaktcenter
Brukare och anhöriga upplever att det är svårt att komma i kontakt med kommunen och få tag
på rätt funktion i organisationen. Upplevelsen är att det är svårt att hitta information på stadens
webbplats och att informationen ser olika ut i stadsdelarna. Informationen ska vara kommungemensam och tydlig. Arbetsgruppen föreslår att det utreds om den nyöppnade träffpunkten
Simonsland kan utvecklas till ett servicecenter/kontaktcenter för äldre och personer med
funktionsnedsättning för att tillgodose dessa behov.
3.2 Ansvar och befogenheter
Revisionen påtalar i sin rapport att det är otydligt vilken del av organisationen som ansvarar för
ledning och styrning av verksamhetens kvalitet utifrån ett kommunövergripande perspektiv.
Arbetsgruppen har inte aktualiserat frågan då det under projekttiden parallellt pågått ett arbete på
Stadskansliet med att revidera Kommunstyrelsens reglemente. Dessutom finns ett uppdrag i
budget 2015 om att införa facknämnder och ett utredningsarbete ska genomföras.
3.3 Resursfördelning
Kostnadsanalys
Uppgifter som publiceras i kommundatabasen Kolada visar att Borås har höga kostnader för
insatser i ordinärt boende och höga driftkostander i vård- och omsorgsboenden. Stadskansliet
har tillsammans med den kommungemensamma äldreomsorgen vid SDF Öster påbörjat en
analys av dessa uppgifter. Först gäller det att verifiera uppgifternas tillförlitlighet, sedan med detta
som grund göra jämförelser med de kommuner som visar en annan kostnadsnivå. Den del som
avser vård-och omsorgsboenden planeras att redovisas i samband med tertialrapport 2 i
september 2015. Den del som avser ordinärt boende redovisas senare under 2015.
Produktionsersättningar
Sedan mitten av 1990-talet ( med ett kort avbrott för drygt 10 år sedan ) har vård- och
omsorgsboenden finansierats med platspris i princip lika för alla platser. Smärre undantag från
principen har varit att t.ex. olikheter i lokalkostander har beaktats. Det bör utredas om detta
system bör ersättas med ett som mer tar hänsyn till att bemanningen anpassas till skillnader i vård
och omsorgsbehov. Det bör studeras hur andra kommuner löst denna fråga. Detta bör utredas
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under 2015 för att eventuella ändringar kan införas till 2017. Denna framförhållning behövs för
att komma i fas med budgetarbete och annan planering hos nämnderna. Arbetsgruppen har tagit
del av Sociala omsorgsförvaltningen resursfördelningsmodell som bygger på en grundbemanning
samt ett antal resurstillägg utifrån de boendes behov.
3.4 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan handlar om hur man ska arbeta för att säkerställa verksamhetens
behov av kompetens utifrån brukares och medborgares behov av stöd och service på kort sikt
och på lite längre sikt. Kompetensförsörjningsplanen ska bidra med att kommunen har rätt
personer med rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tillfälle och i rätt antal. Att möta framtiden
med rätt kompetens är viktigt och att detta område ska finnas med i handlingsplanen är
arbetsgruppen överens om. Det finns dessutom ingen gemensam kompetensförsörjningsplan
inom vård och omsorg däremot pågår arbete med utbildnings-, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling i varje förvaltning. Arbetsgruppen konstaterar att det görs på olika sätt i
förvaltningarna och med olika förutsättningar.
På arbetsgruppens initiativ startades en särskild arbetsgrupp som har definierat ett antal områden
som behöver belysas i en kompetensförsörjningsplan.
Kompetensanalyser behöver regelbundet genomföras, syftet är att kartlägga befintlig kompetens
och planera för framtida behov på såväl individ som organisationsnivå. För en framgångsrik,
framtida organisation behövs kanske nya professioner som kan ge nya typer av insatser. Kunskap
om teknik och förmåga att lära ut användning av teknikstöd kan vara ett sådant område.
I det fortsatta arbetet behöver förutsättningar för den enskilda medarbetarens möjlighet till
utveckling inom den egna yrkesprofessionen konkretiseras och tydliggöras. Hur ska en modell för
kompetensnivåer se ut inom vård- och omsorg?
Rekrytering är ett annat viktigt område som behöver lyftas fram, hur komunicerar vi
arbetsgivarvarumärket, hur samarbetar vi med lärosäten för att studenter ska få en inblick i den
kommunala vård- och omsorgen. Kan Vård- och omsorgscollege höja attraktionskraften hos
vård- och omsorg så ungdomar och vuxna väljer att utbilda sig. Hur kan vi ge ett bra stöd till
nyrekryterade medarbetare?
Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till den kommunala vård och omsorgen, därför föreslås
till handlingsplanen att det tas fram ett förslag på metod för att ge stöd till nyrekryterade
sjuksköterskor att komma in i yrkesrollen och känna trygghet.
3.5Kvalitetssäkring
Systematiskt kvalitetsarbete
Det finns en fastställd plan för systematiskt kvalitetsarbete. Den fortsatta utmaningen är att ge
stöd för att underlätta det vardagliga arbetet. Det ska vara lätt för medarbetare att göra rätt.
Information ska vara lättillgänglig. Arbetsgruppen startade med att kartlägga vilka styrdokument
som finns inom vård och omsorg på olika nivåer och om det är något som saknas.
Kartläggningen visar att både äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten har var sina
styrdokument för samma område. Dessa har reviderats och gäller fortsättningsvis gemensamt för
vård och omsorg. Det finns nu en överskådlig dokumentsamling på olika ansvarsnivåer för de
styrdokument som finns. Dokumentsamlingen är överlämnad till förvaltningscheferna.
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Parallellt med projektet har respektive verksamhet arbetat med att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet. Häri ligger att se till att göra kvalitetsarbetet känt, då kommer det också att kunna
göra skillnad ute i verksamheten.
Inom äldreomsorgen arbetar man med nedanstående områden:
• Ledningssystemet syftar till att skapa styrning i verksamheten med fokus på individen,
den enskilda.
• Ledningssystemet ska ge stöd för att underlätta i det vardagliga arbetet
• Kvalitetsbegreppet, som nu är definierat.
• Det ska finnas en systematik när det gäller planering och uppföljning.
• Verksamhetsbeskrivningar, ska ge samsyn i innehållet.
• Lagkravslista – alla föreskrifter och lagar som styr verksamheten.
• Rutiner för samverkan ska göras i samverkan.
3.6 Bemanning
Avskaffandet av delade turer
Våren 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla Borås Stads tillsvidareanställningar ska vara
heltidsanställningar. Projektet ”Heltid för alla” som avslutades i augusti 2014 har gett nya insikter,
visat vad vi gör bra och vad som behöver förbättras, samt vikten av god kvalitet för brukare och
en god arbetsmiljö för alla anställda. Ett sätt var att lära mer om att bemanna våra verksamheter
rätt. Projektet innefattade också att avskaffa delade turer, detta kunde dock ej genomföras inom
heltidsprojektet. Det visade sig att borttagande av delade turer kräver mer kunskap, erfarenhet,
delaktig och tid än vad som bedömts. Tiden för genomförandet av att ta bort delade turer har
förlängts och denna del av heltidsprojektet lyftes över till projektet ”Ett gott liv var dag”.
Stadsdelnämnden Norr var först ut med att gå in i ett genomförande av att ta bort de delade
turerna. Ganska omgående konstaterades att avskaffandet kommer att ge kostnadsökningar. Det
är svårt att prognostisera hur stora dessa ökningar blir innan organisationen prövats inom ett
större verksamhetsområde och en längre tid. Av denna anledning beslutade Kommunfullmäktige
i juni 2014 att Stadsdelsnämnden Norr ska fortsätta sitt påbörjade arbete med att ta bort delade
turer och varje månad redovisa de ekonomiska effekterna av att de delade turerna avskaffas.
Övriga nämnder ska arbeta vidare med optimal bemanning men avvakta med genomförandet tills
dess att slutsatser kan dras av de ekonomiska effekterna för Stadsdelsnämnden Norr. Undantag
är hemtjänsten i Dalsjöfors samt ett antal gruppbostäder inom funktionshinderverksamheten som
redan hade startat.
Arbetsgruppen som fanns kopplat till ”Heltid för alla” har fortsatt sitt arbete i projektet ”Ett gott
liv var dag”. En verksamhetsuppföljning ska ske parallellt med den ekonomiska uppföljning för
de enheter som är i ett genomförande att ta bort delade turer. Arbetsgruppen har tagit fram ca 20
mätetal som följs varje månad, ex sjukfrånvaro i %, timanställda, helgtjänstgöring hur ofta och
hur långa arbetspass, resurspass, snittarbetstid, utförd tid. Förhoppningen är att se vilka
omständigheter som förenklar och försvårar ett genomförande med att ta bort delade turer.
En redovisning av detta arbete kommer att ske i särskild ordning till Kommunstyrelsen i juni
månad 2015.
Kommungemensam bemanningsprocess
Bemanning och organisation är en avgörande fråga för en hälsosam organisation och har
betydelse för arbetsmiljö, trivsel, resultat, hur hanterbar arbetssituationen och arbetsuppgifter blir
för medarbetarna mm. Bemanningen ska ta sin utgångspunkt i de behov som verksamhet och
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enskilda har men också bidra till en hälsosam organisation för medarbetarna. Arbetsgruppens
uppfattning är att cheferna behöver stöd för att diskutera dessa frågor på hemmaplan.
Arbetsgruppen har därför under hösten 2014 arbetat fram en kommungemensam
bemanningsprocess för Borås Stad. Projektets ledningsgrupp antog denna i december 2014 och
Stadskansliet är förvaltare av processen.
Bemanningsprocess vård- och omsorg
Under våren 2015 har arbetsgruppen arbetat med att konkretisera den kommungemensamma
processen för att anpassas till verksamheten inom vård- och omsorg. Gruppen har också tagit
fram ett underlag som stöd till chef när man ska börja arbeta med processen i sin egna
verksamhet.
Ledningsgruppen antog denna bemanningsprocess den 22 maj 2015. Stadsdelsförvalningen
Öster, kommungemensam verksamhet förvaltar denna process. I samband med utbildning av den
upphandlade bemanningsmodulen som planeras hösten 2015, kommer information att ges om
bemanningsprocessen. Berörda förvaltningar ansvarar sedan för att bemanningsprocessen
implementeras i verksamheten till nyrekryterade chefer.

Förslag till handlingsplan

Arbetsgruppens har arbetat fram en handlingsplan. Den innehåller förslag som kan föras till vårdoch omsorgsprojektets samlade handlingsplan. Förslagen i handlingsplanen redovisas under två
rubriker:
1. förslag som förutsätter politiska beslut,
2. förslag som är verkställighet (och inte kräver politiska beslut utan som verksamheten själv
kan ta hand om och genomföra).
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Förslag från referensgrupper samt medborgardialoger redovisas särskilt och arbetsgruppen har
gjort en prioritering i tre nivåer:
1. förslag som enligt arbetsgruppen förs till vård- och omsorgsprojektets samlade
handlingsplan,
2. förslag som har hanterats under projektets gång,
3. förslag som aktualiseras längre fram (senare).

4. Utvärdering av arbetet i projektet
Det har varit positivt att arbeta i delprojektet och att vara en del av Borås Stads vård- och
omsorgsprojekt. Projektarbetet har gett insyn i och ökad förståelse för andra verksamheter än
den man själv arbetar i. Att det finns ett tydligt politiskt uppdrag gör att det tas på allvar i
verksamheten.
Tid har avsatts för att träffa olika referensgrupper, brukare, anhöriga, medborgare, fackliga
organisationer, chefer, medarbetare och föreningar. Vid dessa dialoger har vi delprojektledare
mötts av ett stort engagemang och de synpunkter och förslag som kommit fram kommer att vara
ett värdefullt kunskapsmaterial i det fortsatta arbetet. Delprojektet styrning och ledning har
parallellt arbetat med att ta fram styrdokument för äldreomsorg och tillgänglighet och materialet
från referensgrupperna har varit en viktig del att ha med i detta arbete.
Tiden för genomförandet av att ta bort delade turer har förlängts och denna del av
heltidsprojektet lyftes över till projektet ”Ett gott liv var dag”. Så här i efterhand kan konstateras
att detta projekt i sig är omfattande och i en genomförandefas vilket inneburit att
delprojektledarens tid i huvudsak lagts på delprojektetområdet bemanning och organisation.
Arbetsgruppen kan konstatera att det finns bra modeller för uppföljning och
resultatredovisningar. Ananalysarbetet kan utvecklas ytterligare.

5. Resursredovisning
Det har inte funnits några ”öronmärkta ” pengar för projektet. Flera medarbetare har avsatt tid
för medverkan i olika arbetsgrupper. Delprojektets arbetsgrupp har bestått av personer i ledande
ställning från Sociala omsorgsförvaltningen, stadsdelarna samt Stadskansliet. Arbetsgruppen har
träffats tio gånger, ca två timmar vid varje tillfälle. Arbetsgruppen har haft ”hemläxor” mellan
träffarna. Varje träff har dokumenterats i minnesanteckningar och har tillsammans med annat
material samlats i arbetsgruppens mapp.
Arbetsgruppen som arbetat med området kompetensförsörjning har träffats två gånger totalt ca
fem timmar. I denna grupp har områdeschefer, personalsekreterare samt förhandlingschef
medverkat. Arbetsgruppen har tagit fram en uppdragsbeskrivning för fortsatt arbete med att ta
fram en kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorg.
Arbetsgruppen som arbetat med bemanningsprocessen har också varit involverad i uppföljningen
av avskaffandet av delade turer. Denna arbetsgrupp har bestått av chefer från samtliga
förvaltningar i projektet och har träffats fem gånger i ca tre timmar vid varje tillfälle.
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6. Överlämnande
En handlingsplan som omfattar sju förslag överlämnas till projektledningen. Fem av förslagen
förutsätter politisk behandling och två förslag är inom ramen för verkställighet.
Delrapporten kommer att biläggas slutrapporten som ett fördjupande kunskapsmaterial för
fortsatt arbete i berörda nämnder. Uppföljning av projektet ”Ett gott liv var dag” kommer att ske
i januari och juni 2016. Stadskansliet ansvarar för dessa uppföljningar.
Det sammanställda materialet från alla referensgrupper innehåller flera bra synpunkter och
förbättringsområden både utifrån ett individ och organisationsperspektiv. Det har inte funnits
möjlighet att få in allt i handlingsplan eller verkställighetsplan som löper över ett år. Detta
material överlämnas till ansvariga verksamheter.
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Det finns inga garantier för att det som står i kolumnerna under rubriken Åtgärder verkligen kommer att genomföras på det sätt som det framställs här eftersom den
framtida processen beslutas av flera olika parter – både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Det här dokumentet innehåller inte heller de förslag som tas fram av de
olika arbetsgrupperna själva.

I det här dokumentet redovisas alla de synpunkter som har kommit in via ovanstående forum. Det som har kommit in från många personer och i flera olika sammanhang
redovisas bara en gång. Det är olika nivå på de olika synpunkterna och förslagen: en del är konkret och specifikt, medan annat är mer svepande och generellt.
Anledningen till att det ser ut så, är att det är i den formen synpunkterna har kommit in. Det här ska med andra ord ses som ett arbetsmaterial i form av en komplett och
relativt obearbetad redovisning av alla synpunkter som har kommit in. De tre kolumnerna under rubriken Åtgärder har fyllts i av respektive delprojektledare i samarbete
med sin arbetsgrupp.

Fram till dags dato (26 mars 2015) har synpunkter kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 deltog i de sju medborgardialoger som anordnades. Det har varit
många möten med pensionärsråd och dessutom flera träffar där personal och chefer (totalt cirka 200 personer) från främst stadsdelarna och sociala omsorgsförvaltningen
har deltagit. Medarbetare har även haft möjlighet att lämna sina förslag och synpunkter via intranätet och medborgare via Borås Stads synpunktshantering. Dessutom har
cirka 370 äldre personer besvarat enkäter om framtidens äldreomsorg.

Därefter inleddes ett omfattande arbete med att samla in synpunkter på vad som kan höja livskvaliteten för äldre. Att lyssna på så många personer som möjligt, ökar
förutsättningarna för att presentera en handlingsplan med ett innehåll som gör att utvecklingen verkligen går åt det håll som boråsarna önskar.

I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås grundligt skulle genomlysas i ett projekt under ett år. Projektet fick
namnet Ett gott liv var dag och fem delprojekt skapades: Kvalitet för brukaren inom äldreomsorg, Kvalitet för brukaren inom funktionhinderverksamhet, Hälsosam
organisation, Chefens uppdrag och Styrning och ledning.

Förslag och synpunkter

Vård- och omsorgsprojektet

Ett gott liv var dag

	
  

	
  

Kvalitetssäkring

Område

Styrning och ledning

Ledsagning genom LSS för alla

	
  

Sprid goda exempel t ex möjlighet att äta i skolmatsal

x

x

x

X gör vi

Säkerställ att alla kan dokumentera
Klargör vem medarbetaren vänder sig till om chefen inte är
på plats
Låt medarbetare vara med och lämna synpunkter vid
upphandling
Medarbetare vill ha realistiska och konkreta mål som går att
utvärdera
Uppdatera det personalpolitiska programmet, stämmer inte
med verkligheten idag
Biståndshandläggare borde gå med för att kunna bedöma
rätt tid
Förbättra hantering av felanmälan och skötsel av AB
Bostäder

x

Verksamhetsbok med rutiner som gäller alla.

Genomfört	
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projekttiden

x

Till
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Synpunkter/förslag

x

x

x

x

x
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Bemanning och
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x

x
x

Informationen ska vara tillgänglig för alla
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x
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medarbetare själv kan bolla med

Fler kommunala palliativa boenden

Slå ihop Arbetslivsförvaltningens daglig verksamhet med
boenden inom funktionshinderverksamheten

x

x

x

x

x
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x
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X
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All personal ska vara demensutbildad
Bygg ingen kanal i staden
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x

x

Använd den kompetens som vi har
Få ta del av ny forskning för att kunna tillgodose brukarens
behov
Fortbildning efter hand som brukarens behov förändras
Gemensam utbildning för alla i Borås Stad i
förflyttningsteknik
Höj statusen på omvårdnadsyrket
Gör reklam för Borås, profilera i Göteborg för att inte
tappa kompetens
Utbildning i bemötande

X gör vi

Intervjua gymnasieungdomar på omsorgslinjen
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x

X
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X

x
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x

x

x

x

Annika Klemming
7 augusti 2015

Ett gott liv var dag – Vård- och omsorgsprojektet
Utvärdering av kommunikationsinsatserna
En övergripande kommunikationsplan gjordes när projektet startades. Som alltid har planen följts
på vissa sätt och på andra sätt inte. Så ska det vara eftersom lyhördhet och flexibilitet är viktigt
för en bra kommunikation. När denna sammanfattning görs har besluten ännu inte tagits och
därför är det bara hur kommunikationen har stöttat projketet i processen med att ta fram förslag
till förändringar som hittills kan följas upp.
Vi bestämde vid projektets start att vi skulle vara transparenta och offentliggöra så mycket
information som möjligt efterhand.
Navet i kommunikationen har varit intranätet. Vi gjorde några generella sidor på intranätet och
gav varje delprojekt ett eget utrymme. Förutom att intranätet användes som kanal för att sprida
information och ge återkoppling från dialogmöten med chefer och medarbetare, fanns även en
funktion där medarbetare kunde ställa frågor och lämna synpunkter. Det kunde göras anonymt.
Drygt 30 inlägg gjordes, varav endast ett fåtal var frågor. Det mesta var alltså synpunkter.
De flesta inlägg gjordes i samband med dialogmötena vilket gör att man kan misstänka att samma
personer som var på dialogmötena också använde sig av intranätet för att verkligen se till att
deras synpunkter skulle komma fram. Det kan också vara så att medarbetare inte hittade till sidan
efter att dialogmötena hölls eftersom intranätet gjordes om precis i den vevan. Det fanns inget på
intranätets förstasida som visade vägen till Ett gott liv var dag.
På intranätet publicerade vi de frågor och synpunkter som kommit in via intranätet samt alla
anteckningar och sammanställningar från dialogmötena med chefer och medarbetare. Dessa
sammanställningar är ett digert material bestående av åtskilliga sidor text.
Tanken var att varje delprojekts intranätssidor skulle uppdateras kontinuerligt, men det gjordes
endast i mycket liten utsträckning. De flesta minnesanteckningar från delprojekten skrevs på ett
så pass informellt "arbetsmaterialmässigt" sätt att de inte kändes relevanta att lägga ut. Vi hade
inte behövt ha ambitionen att uppdatera delprojektens sidor.
Intranätets sidor om Ett gott liv var dag hade 2 141 visningar varav 1 419 var unika mellan 8
september 2014-6 augusti 2015. Intresset var absolut störts under oktober och november 2014.
På boras.se/ettgottliv (externa webbplatsen) la vi ut övergripande information om projektet,
anteckningar från medborgardialogerna (i vanlig ordning) samt tjänstemannaledningsgruppens
minnesanteckningar. Minnesanteckningar från den politiska styrgruppen publicerades inte
eftersom syftet med dessa möten främst var att ge politikerna information.

Boras.se/ettgott liv inklusive undersidorna hade 3 793 visningar (varav 2 701 unika) mellan 8
september 2014-6 augusti 2015.
Invånare, brukare och anhöriga hänvisades till det redan befintliga synpunkthanteringssystemet
boras.se/synpunkter för att lämna förslag. Endast någon enstaka synpunkt kom in.
Tidigt under projekttiden tog vi fram en folder där syfte och mål beskrevs. Den översattes även
till finska. Foldern tog vi med och delade ut vid intresse vid medborgardialoger och andra möten
med invånare, brukare och medborgare och den har också funnits tillgänglig i Stadshusets
reception.
Vi flera tillfällen (ledningsgruppsmöten bl a) uppdaterades en digital grundpresentation med vad
som för tillfället var på gång. Den gjordes i InDesign, men borde kanske ha gjort i Powerpoint
istället för att ge delprojektledarna möjlighet att själva uppdatera och anpassa innehållet.
Vi har utnyttjat samtliga nummer av Såklart Borås och Saxen som kom ut under projekttiden för
att berätta om arbetet och dess mål.
Kontakt har tagits med massmedia vid två tillfällen. En gång under arbetets gång under våren för
att ge underhandsinformation samt inför sluseminariet. Endast Radio 7:s finska redaktion kom
till det första tillfället och ingen kom till avslutningsseminariet.
Som planerat mailade Svante en personlig hälsning för att visa sin uppskattning före jul till dem
som var med i arbetsgrupperna.
Målet med avslutningsseminariet den 9 juni var dels att informera om vad projketet kommit fram
till, dels att skapa en positiv känsla runt den framtida uppgiften med att förverkliga de förseslagna
åtgärderna. För få seminariet minnesvärt anlitades två skådespelare, Rut och Gösta, som gjordes
delaktiga i att förmedla resultatet.

Statistik
Antal deltagare i medborgardialoger:
Antal deltagare i medarbetaredialoger
Antal deltagare i chefsdialoger
Antal medarbetare i Sociala omsorgsförvaltningens referensgrupp:
Deltagare i möten med funktionshinderföreningar och brukare
Deltagare i möten med pensionärsråd

241
140
50
10
275
50

Antal besvarade enkäter:

348

Antal synpunkter via boras.se/synpunkter:
Antal synpunkter/förslag via intranätet:

Ett fåtal synpunkter
Drygt 30

Sidvisningar 8 september 2014–6 augusti 2015
boras.se/ettgottliv inklusive undersidor: 3793 visningar (varav 2701 unika)
Intranätet sidor om Ett gott liv var dag: 2 141 visningar varav 1419
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Nämndbudget 2016 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 175 900 tkr, fördelat på Stadskansliet 71 450 tkr och på
Kommungemensam verksamhet 104 450 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2016:1 för Kommunstyrelsen fastställs.

2015-08-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0502 041
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-08-24, Svante Stomberg
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1 Inledning
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.

Tilläggsäskanden i budget 2016:1

tkr

Stadskansliet
Ökade hyreskostnader, rum för gruppledare

250

Renovering av befintliga infartsskyltar

300

En årsarbetare på Strategisk Samhällsplanering

500

Ytterligare utredningar och medborgardialoger om Götalandsbanan

500

En årsarbetare på Kvalitet och Utveckling

600

Kommungemensam verksamhet
Ökade kostnader Västtrafik för +65 resor

385

Höjd avgift till Navet

1 200

Summa

3 735

2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Det blir också allt viktigare för kommunen att ta reda på boråsarnas uppfattning om kvaliteten på de
tjänster som erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta
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och en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna. Även i en del beslut om lokal utveckling
är boråsarnas åsikter viktiga att få med, vilka bland annat insamlas genom medborgardialoger.
Borås Stad ska tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans sträckning, ett arbete som
intensifieras under 2016. Resultatet av det arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta
utveckling.
Industriinvesteringar och etableringar är en viktig del av tillväxtarbetet och det är fortsatt många
intressenter som vill etablera sig i Borås. Samtidigt är arbetet med att stärka befintliga företag ständigt
pågående, främst genom utbildningar och olika nätverk. Arbetet fortsätter med att bygga och stärka
Borås varumärke som handelsstad och som en kreativ mode- och textilstad, där Textile Fashion Center
utgör en viktig mötesplats.
Bostadsmarknaden
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt gällande hyresrätter. Det har inneburit förbättrade
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och mycket har hänt de senaste åren och nyproduktionen
fortsätter. Det pågår detaljplanearbete för ytterligare hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större
tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer för att öka möjligheten
för de äldre som vill byta sin bostad till ett mindre, mer tillgängligt och lättskött boende.
Ett vällokaliserat bostadsbyggande bidrar till en hållbar utveckling. Det bedrivs ett brett förankrat
arbete med den kommuntäckande översiktsplanen, Öp16. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal genomförda
medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

2

0

2

2

2

181 394

200 000

180 711

200 000

200 000

200 000

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga.
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Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar.

3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Tillgång till mark för
företagande, m2.
Borås Stads näringslivsklimat
- ranking enligt Svenskt
näringsliv.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

341 900

250 000

-

250 000

250 000

250 000

36

35

40

40

35

63

66

75

78

78

80

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index
Sysselsättningsgrad (20-64
år), %.

79,7

78

-

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Uppmuntra företag till nyanställningar
- Aktiv bearbetning av företag för etablering i Borås
- Stimulera nyföretagande
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt
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3.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal nya bostäder i
detaljplan i stadskärnan.
Förtätning av stadskärnan,
antal nyinflyttade till centrum.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0

100

-

100

100

100

118

200

85

200

200

200

111

108

108

109

115

Antal nyproducerade
bostäder i Borås tätort
Handelsindex – attraktiv
handel.

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Handelsindex – attraktiv handel.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Handelsutredning
- Nytt handelsområde Viared Östra
- Handelsråd för nyetableringar
- Aktivt deltagande i Citys etableringsgrupp
- Satsning på e-handeln

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel hushåll och företag
som har tillgång till bredband

Utfall
2014

Målvärde
2015

47

57

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

61

75

92
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Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

500

500

500

om minst 100Mbit/s, %.
Antal nyproducerade
bostäder utanför Borås tätort
Antal nya bostäder i
detaljplan utanför
stadskärnan.

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås
med kringliggande kommuner.
För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera
kommunens 21 tätorter.
Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör
90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s".

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska
öka varje år, ökning/år i %.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

-1,3

4

0,2

4

4

4

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management. Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden
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3.6 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan
sjukfrånvaro, andel i %.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T1
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

3,4

2

3,9

3,5

3,3

3

0

0

0,1

0

0

0

49,4

55

38,8

48

50

55

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det är sannolikt att målet för 2016 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar dock enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Det är inte aktuellt att revidera andelen
sjukfrånvaro i det längre perspektivet. I enlighet med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika
rättigheter och möjligheter är tidiga insatser och åtgärder avgörande för snabb återgång vid
sjukfrånvaro. Det är också viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Förvaltningen arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt
att andelen friska medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter
fokusera på förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med
medarbetarenkätsundersökningen. De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de
friskfaktorer som bidrar till en högre frekvens av långtidsfriska medarbetare.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr
Intäkter
Kostnader

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

59 688

53 309

53 046

52 839

-140 102

-123 559

-167 427

-126 439
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Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Nettokostnader

-80 414

-70 250

-114 381

-73 600

Kommunbidrag

73 823

70 250

84 733

71 450

Resultat

-6 591

0

-29 648

-2 150

5 000

5 000

5 000

-87 600

-87 512

-87 512

Buffert

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

-11 000

4.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor,
kvalitet/utveckling och kommunikation/marknadsföring.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2016 blir 71,45 mnkr, vilket är en ökning, som följd av den årliga uppräkningen,
med 1,2 mnkr av kommunbidraget 2015. Flera av de uppdrag som ges Stadskansliet ligger i
budgetskedet helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till
de verksamheter de berör, ett exempel på projekt är "Stöd till Lokal utveckling" där det är avsatt 2
mnkr.
Verksamheten Stadskansliet äskar om ett ökat kommunbidrag på 2 150 tkr fördelat enligt
följande:
Hyreskostnaderna ökar med 250 tkr under 2016 då det har tillkommit rum för gruppledare.
De befintliga infartsskyltarna behöver renoveras till en uppskattad kostnad av 300 tkr för att inte riskera
att de går isönder.
Strategisk samhällsplanering behöver 500 tkr för ytterligare utredningar och medborgardialoger med
anledning av remissen om Götalandsbanan.
Kvalitet och Utveckling behöver förstärka med en årsarbetare, till en kostnad av 600 tkr, som ska
förvalta och vidareutveckla synpunktshanteringen samt fortsätta arbetet med att utveckla och bygga etjänster, som det finns ett stort behov av i förvaltningarna.
Strategisk samhällsplanering behöver förstärka med en årsarbetare, till en kostnad av 500 tkr, för arbetet
med Götalandsbanan.

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016

9(24)

4.5 Verksamhet 2016
Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

7 801

1 777

1 777

1 829

Kostnad

-64 922

-67 655

-111 438

-71 787

Nettokostnad

-57 121

-65 878

-109 661

-69 958

827

750

750

650

-10 162

-9 877

-9 877

-10 345

-9 335

-9 127

-9 127

-9 695

360

350

350

362

Kostnad

-3 257

-3 645

-3 645

-3 806

Nettokostnad

-2 897

-3 295

-3 295

-3 444

13 218

12 867

12 867

12 728

-13 466

-13 463

-13 463

-13 327

-248

-596

-596

-599

Kostnad

-74

-57

-57

-58

Nettokostnad

-74

-57

-57

-58

Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Administrativ service
(juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

1

Kostnad

-10 148

-10 803

-11 010

-11 698

Nettokostnad

-10 147

-10 803

-11 010

-11 698

20 817

20 500

20 500

20 500

-11 966

-11 412

-11 412

-9 305

8 851

9 088

9 088

11 195

Kostnad

-140

-140

-140

-140

Nettokostnad

-140

-140

-140

-140

2 183

2 480

2 217

2 385

-2 438

-2 660

-2 538

-2 724

Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
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Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

-255

-180

-321

-339

2 137

2 210

2 210

2 210

-1 021

-1 309

-1 309

-1 007

1 116

901

901

1 203

12 299

12 375

12 375

12 175

-871

-1 120

-1 120

-813

11 428

11 255

11 255

11 362

Kostnad

-1 429

-1 418

-1 418

-1 429

Nettokostnad

-1 429

-1 418

-1 418

-1 429

59 643

53 309

53 046

52 839

-119 894

-123 559

-167 427

-126 439

-60 251

-70 250

-114 381

-73 600

Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Barnomsorg
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Grundskola
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Kommunledning
4.5.1.1 Sekretariat
Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
sammanträdeshandlingar och protokoll. Avdelningen sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen,
Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs
ärenden. Avdelningen ger även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens
gruppledare, och har närarkiv för förvaltningen.
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Digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både i teknik och kompetens.
Aktiviteter 2016


Enheten följer och tar vara på den digitala utvecklingen.

4.5.1.2 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering,
uppföljning och styrning. Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den
politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge
förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Den kommunala ekonomin beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget.
Konsumtionsutrymmet beror på hur mycket sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda
arbetstimmar ökar skattebasen och ger en tillväxt av skatteunderlaget. Den reala tillväxten väntas bli 2,3
procent under 2016. Den starka tillväxten är en kombination av ökad sysselsättning och höjda
pensioner. Trots den starka tillväxten finns det inte något större utrymme till verksamhetsutökningar i
höstens budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel, eller genom omprioriteringar eller
effektiviseringar.
Prioriteringar 2016
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Under 2016 ligger fokus på att utveckla målstyrningen med än mer relevanta
indikatorer som kopplar ihop ekonomi och verksamhet. Årsredovisningen för 2015 ska tidigareläggas
för att bättre bidra till prioriteringar i budgetarbetet.
Avdelningen arbetar med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Under året kommer
uppdatering respektive framtagande av nya styrdokument för bolagsstyrningen, finansiella placeringar
samt kommunens penninghantering att ske.
De senaste åren har internbanken för att säkra tillgången på kapital förlängt kapitalbindningen, skaffat
fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos Standard & Poor. Under 2016 arbetar Internbanken
bland annat med finansieringen av Borås Energi och Miljös EMC-investering, strategi för placeringar
samt gröna finansieringslösningar.

4.5.1.3 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling; lön,
förhandling och pension; samt strategisk IT.
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stad behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
samt behålla och utveckla dem. Vi måste stärka vårt arbetsgivarvarumärke, och marknadsföra både våra
möjligheter för personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö där medarbetarna kan driva
verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande.
Avdelningen arbetar med IT-arkitektur och IT-styrning. Det ska ge förutsättningar för effektiv och
tillgänglig IT i Borås Stad och hela Borås.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016
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Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Aktiviteter 2016









Revidera och förankra det personalpolitiska programmet
Skapa en processinriktad modell för styrning inom PA/HR-området
Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare
Bromsa ökningen i sjukfrånvaro
Utveckla chefsstödet
Utveckla kompetens- och personalförsörjningen
Utveckla PA/SAM-uppföljningen i Stratsys
Se över Borås Stads organisation

Förhandling
Förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och förhandlingsverksamhet och
arbetar med lönebildning. Den ska även stödja förvaltningarna i t.ex. LAS, rehabilitering, pension,
försäkringar och datastöd.
Aktiviteter 2016






Revidera kommunens arbetsvärdering
Revidera processen för löneöversyner
Utveckla arbetsrättsprocesserna
Utveckla stöd och information om pension
Utveckla den lokala lönebildningen

IT
En ny IT-plattform är upphandlad och införandet fortsätter 2016.
Avdelningen förvaltar "arbetsplatstjänsten" med alla komponenter för det dagliga IT-stödet. Det
innebär även ansvar för tjänstens innehåll och utveckling.
I Borås Stad finns åtta bredbandsbristområden. Stadskansliet har i uppdrag att göra en ITinfrastrukturplan, ansöka om bidrag samt upphandla bredband för att täcka bristerna.
Aktiviteter 2016




Fortsatt införande av den nya IT-plattformen och tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden

4.5.1.4 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Etablering och tillväxt
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Fokus är på områdena Viared Norra och
Viared Västra.
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Vi stärker företagen för en robust utveckling genom affärsrådgivning, seminarier, utbildning,
näringslivsråd och nätverksluncher. Projekten Förenkla helt enkelt, Enklare upphandling,
Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion Center
och MarketPlace Borås är viktiga redskap för att tillsammans med BoråsBorås TME AB verka för att
fler möten läggs i Borås.
I kreativa näringar finns många företag i Borås, ofta med anknytning till textil och mode men även i
andra branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi med den ekonomiska föreningen Creative
Cluster Hub.
Handel
Vi arbetar vidare med handelsutredningen från 2013 och uppföljningen 2015. Borås City har gjort
visionen Drömmen om Borås, och E-handelsstaden Borås Ek förening jobbar på att stärka Borås
varumärke som handelsstad. Under 2016 fokuserar vi på utbildningar för att säkra tillgång på
kompetenta medarbetare samt att stärka nätverket.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi satsar hårt på vårt samarbete med SP, Högskolan och Borås Energi och Miljö AB kring Waste
Recovery i ett ökat antal länder. Vi stödjer bolaget Waste Recovery AB, som driver och marknadsför
arbetet.
Internationellt
Avdelningen samordnar internationella kontakter för tillväxt inom näringslivet. Där är kommunen ofta
en viktig dörröppnare och partner.

4.5.1.5 Samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och
samordnar arbete med hållbar samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik,
lokal utveckling och statistik.
Vi prioriterar översiktsplaner, strategiska utredningar samt att få fram fler detaljplaner. 2016
intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans korridor mot väster.
Resultatet är avgörande för stadens fortsatta utveckling.
Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för ett
ökat antal strategiska beslut. Avdelningen behöver därför ökade resurser i form av en tionde
medarbetare och ytterligare utredningsanslag.
Översikts- och markförsörjningsplan
Vi har ett brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp16, som går på samråd under 2016.
Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för
bostäder och verksamheter.
En trafikstrategi med följande utredningar, framtidens kollektivtrafik, samt lokal utveckling av
stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är
viktig i dessa frågor, och kan bland annat ske genom medborgardialoger.
För att möta efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv arbetar vi
strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var kommunen
bör köpa respektive sälja mark skapar beredskap och anpassning.
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4.5.1.6 Mark
Markavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och exploateringsverksamhet.
Avdelningens uppdrag är att delta i stadens utveckling genom att köpa, iordningställa och sälja mark för
bostäder, verksamheter, anläggningar, service, gator, park m.m.
Mark för verksamheter
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor och målet är att möta
efterfrågan genom bland annat tillskapandet av ny industrimark.
Aktiviteter 2016





Viared Västra - ca 310 000 kvm färdigställs till försäljning under 2015 och 2016
Viared Norra - ca 20 000 kvm färdigställs för försäljning
Nordskogen - ca 120 000 kvm färdigställs för försäljning
Markförvärv lämpliga för verksamhetsutveckling

Mark för bostäder
Efterfrågan är stor på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter. Avdelningen kan
genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan.
Aktiviteter 2016





Ta fram riktlinjer för markanvisning
Markförvärv för bostadsändamål eller som bytesobjekt
23 nya kommunala småhustomter i Sparsör färdigställs
Ökad marknadsföring av tillgängliga småhustomter

Markupplåtelser och förvaltning
Som formell ägare till kommunens egendom har vi det yttersta ansvaret för förvaltningen och skötseln
av kommunens mark och fastigheter.
Kommunen har ca 600 arrenden för idrotts- och fritidsändamål, anläggningar samt bostäder. Därutöver
finns även jordbruksarrenden.
Aktiviteter 2016


Fortsatt försäljning av arrenden för fritidshusändamål inom vissa områden

Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel,
kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål. Därmed ingår också att bygga/anlägga kompletterande
allmänna anordningar som gator, grönområden m.m. Verksamheten är projektbaserad och är en del i
investeringsbudgeten.

4.5.1.7 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar
utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, samt valfrihetssystem.
I framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Som en del i ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda om Lean-principerna, nu också i
chefsutvecklingsprogrammet. Avdelningen fortsätter att utbilda förvaltningarna och bolagen i att
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016
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analysera resultat.
Under 2016 fortsätter också arbetet med att införa metodik, rutiner etc för att utveckla och genomföra
idéer och förbättringar från medarbetare. Arbetet med att utveckla kommungemensamma processer
intensifieras.
Aktiviteter 2016





Se över modeller för att följa upp kvalitet
Utveckla metoder för att jämföra resultat
Utbilda förvaltningar och bolag i processtyrning
Utveckla arbetet med Inspiration Borås, en intern kvalitetsmässa

Hållbar utveckling
Avdelningen ansvarar för uppföljningen av arbetet mot visionen Borås 2025. Det sker genom
tvärsektoriella analyser av visionens olika målområden.
Medborgarperspektiv
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsätter.
Aktiviteter 2016


Utvärdera jämförelsetjänsten

Barns och ungas perspektiv
Borås arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar
och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna, och ett program med tidsatta åtgärder ska
underlätta. Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med ungas inflytande och med
barnkonventionen.
Aktiviteter 2016


Genomföra undersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Kommunstyrelsen
godkänner de privata utförare som uppfyller kvalitetskraven, och ansvarar för uppföljning. Avdelningen
stödjer förvaltningarna i arbetet med LOV.

4.5.2 Kommunikation
Genomtänkt kommunikation är ett fantastiskt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för
Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet
används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.
Avdelningen ska bidra till att
- Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016
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Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen - var och en
har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av
anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med BoråsBorås TME,
Högskolan, och SP. Under 2016 fortsätter vi att tillsammans med BoråsBorås skapa ett koncept för att
sprida bilden av Borås positiva utveckling.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att belysa utvecklingen inom
dess målområden. Orangeriet är en viktig arena för det.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Kommunikation med boråsarna
Arbetet att skapa en ny boras.se med modern design, tydligare struktur och fler e-tjänster fortsätter
2016. Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material.
Avdelningen deltar i arbetet med att förankra Vision 2025, organisationsöversynen, Götalandsbanan,
attraktiv arbetsgivare, våra styrdokument, och medborgardialog.
Kommunikation med kommunens anställda
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor livskvalitet. Viktigt för att det ska
fungera bra är att alla delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin
delaktighet i vårt uppdrag.
Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter.
Bland annat stöttar vi chefer i deras kommunikation och erbjuder kanalerna personaltidningen Saxen
och intranätet.
Kommunikation om organisationsöversynen är ett prioriterat uppdrag 2016.
PR och kommunvarumärket Borås Stad
Ett strategiskt och konsekvent arbete med PR stärker Borås Stads profil och vårdar förtroendekapitalet.
Under 2016 gör vi en PR-plan och inleder arbetet med att definiera varumärket utifrån bland annat
visionen och kvalitetspolicyn. Vi ser också över den grafiska profilen.

4.5.3 Administrativ service
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2016.

4.5.4 Personaladministration
Företagshälsovård
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016
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Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska arbeta
utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet, vilket innebär att identifiera
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.

4.5.5 Övrig gemensam verksamhet
Anslag till Borås Nämndemannaförening samt kommunens insats för firandet av nationaldagen.

4.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).

4.5.7 Markförsörjning
Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter
i form av arrendenavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till 20,5 mnkr, varav ca 13,5
mnkr är interna upplåtelser för t ex idrotts- och fritidsverksamhet. Övriga ca 7 mnkr är externa
upplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar, anläggningar,
lantmäteriärenden, fastighetsskatter m.m. Dessa kostnader beräknas till ca 2 mnkr. Övriga
driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation.

4.5.8 Miljö och hälsoskydd
Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på 140 tkr för att kunna ha jourverksamhet.

4.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Krishantering
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Staten och kommunförbundet har skrivit ett avtal om kommunernas roll i krishanteringssystemet.
Kommunen ska ha en god bild av risker och sårbarhet, och hur de kan påverka kommunens
verksamhet. Kommunen ska ha en planering för och god förmåga att hantera en extraordinär händelse,
säkerställa samhällsviktig verksamhet och informera invånare och media. Kommunen ska också planera
för att undanröja och minska risker och sårbarhet, och verka för samordning av all krishantering.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, sköter uppgifter åt kommunen enligt ett avtal mellan
Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag och kostnaden kommer på faktura.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag ska ge de lokala hemvärnsföreningarna förutsättningar att behålla sina lokaler.
Bidraget beräknas till 240 tkr.

4.5.10 Näringsliv
Återhållsamhet med nya upplåtelser av tomrätt för industri och verksamheter, vilket innebär en i stort
oförändrad omfattning av just tomträttsverksamheten. Totala intäkten beräknas till ca 2,2 mnkr.
Kapitalkostnaderna är höga för anläggningen Hällered, vilket gör att intäkterna inte täcker kostnaderna
för just den del av näringsverksamheten.

4.5.11 Bostäder
Innehavare av tomträtter för bostäder erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara
undantagsvis. Avgälderna från tomträtter för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 11 mnkr.
Tomträttsavgälder och arrenden för fritidshus beräknas ge en intäkt på ca 1,1 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men de totala
tomträttsintäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar av tomträtter.

4.5.12 Övrig vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.

5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

60

38

38

35

-101 005

-102 288

-103 290

-106 070

Intäkter
Kostnader
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Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Nettokostnader

-100 945

-102 250

-103 252

-106 035

Kommunbidrag

97 950

102 250

102 250

104 450

Resultat

-2 995

0

-1 002

-1 585

Buffert

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

5.3 Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under
Kommunstyrelsen.
De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges
Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

5.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2016 blir 104,45 mnkr, vilket är en ökning med
2,2 mnkr.
Den kommungemensamma verksamheten äskar om ett ökat kommunbidrag med 1 585 tkr för ökat
bidrag till Navet samt ökade kostnader till Västtrafik gällande +65 resorna.

5.5 Verksamhet 2016
Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

42

38

38

35

-113

-111

-111

-112

-71

-73

-73

-77

Kostnad

-14 739

-14 694

-15 696

-15 954

Nettokostnad

-14 739

-14 694

-15 696

-15 954

Kostnad

-2 547

-2 062

-2 062

-1 937

Nettokostnad

-2 547

-2 062

-2 062

-1 937

Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkt

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016

20(24)

Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Kostnad

-71 982

-74 208

-74 208

-76 063

Nettokostnad

-71 982

-74 208

-74 208

-76 063

Kostnad

-11 624

-11 213

-11 213

-12 004

Nettokostnad

-11 624

-11 213

-11 213

-12 004

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Tkr

Bokslut 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

42

38

38

35

Kostnad

-101 005

-102 288

-103 290

-106 070

Nettokostnad

-100 963

-102 250

-103 252

-106 035

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

5.5.1 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 77 tkr.

5.5.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 640 tkr, till Sjuhärads
Kommunalförbund 7 840 tkr, samt till Navet 5 474 tkr.

5.5.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 1 937 tkr.

5.5.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 procent av förbundets
kostnader under de närmaste tre åren, för 2016 beräknat till 76 mnkr.

5.5.5 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12 mnkr.
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6 Verksamhetsmått
6.1 Egen organisation
Verksamhetsmått
Andel personer som har heltidsanställningar.

Utfall 2014

Budget 2015

Budget 2016

100

100

100

7 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2015

Budget
2016

Plan 2017

Plan 2018

Utbyggnad av industriområde Viared
Västra

316 700

240 000

25 000

20 000

10 000

Utbyggnad av industriområde Viared
Norra

50 000

43 500

6 500

0

0

Utbyggnad av industriområde
Nordskogen

40 000

36 000

4 000

0

0

Utbyggnad av övriga industriområden

75 000

0

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

7 000

8 000

8 000

7 000

120 000

10 000

40 000

35 000

35 000

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-30 000

-50 000

-50 000

-50 000

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-4 000

-10 000

-8 000

-8 000

Försäljning övriga fastigheter

-35 000

-40 000

-40 000

-40 000

-10 000

-21 000

Projekt

Inköp av fastigheter

Infartsskylt riksväg 27
Summa

2 500
631 700

267 500

11 000

Utbyggnad av industriområden
Uppgifterna om Viared Västra grundas på kalkyler. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras
efter 2018. Det resterande beloppet på ca 21 700 tkr förbrukas till och med 2023.Eventuell utökning av
planområdet samt utfallet av järnvägskorridorer kan komma att påverka området med ytterligare
utgifter.
Färdigställandet av del av Viared Norra planeras under 2016. Planändring för västra området pågår
vilket kan medföra förändring av kostnadsbilden.
Utbyggnad av bostadsområden
Utbyggnad av Dammsvedjan och Kadriljgatan färdigställs under 2015. Under 2016 planeras utbyggnad
av bostadområdet Paradis i Sparsör. Större områden som kommer senare är Regementet och Norrby.
Inom några exploateringsområden kvarstår investeringar såsom toppbeläggning.
Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden
Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.
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Försäljning av industritomter
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.
Försäljning av bostadstomter
Småhustomter säljs bla. inom Kadriljgatan (Brotorp), Metergatan (Hässleholmen), Hovalida (Sparsör)
och Paradis (Sparsör). Försäljning för flerbostadshus och gruppbyggda småhus planeras bla på
Dammsvedjan.
Försäljning av övriga fastigheter
I försäljning av övrig mark avses försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom
äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter
som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.
Infartsskylt riksväg 27
I och med den nya sträckningen av väg 27, Kråkered-Viared, behövs det en ny infartsskylt då en stor
del av de trafikanter som idag passerar skyltarna vid Transåssjön och Tullenmotet, inte kommer att nås
av våra budskap på dessa skyltar. Se bilaga 1 för ytterligare information.
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Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Effektiviserad beredning av motioner.

Stadskansliet har fått Kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag på en effektiviserad beredningsprocess för motioner. Ett förslag i sex punkter har utarbetats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Motioner skall beredas så att Kommunfullmäktige får chans att fatta ett beslut om dessa inom ett år. Detta
skall ske med tillämpning av redovisade sex punkter.

2015-08-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0489 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-08-24/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)

BILAGA
2015-08-24

Dnr 2015/KS0489

Handläggare: Göran Björklund

Beredning av motioner
Kommunallagen stipulerar följande för motioner:

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
I Kommunfullmäktiges arbetsordning finns dessutom reglerat att dessa anmälningstillfällen är de ordinarie juni- och decembersammanträdena.

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 uppdragit åt Stadskansliet att återkomma med
förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner.
Kommunfullmäktige har i juni 2015 också ställt sig bakom Kommunstyrelsens skrivning från den 25 maj 2015:
”Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras
och ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i enlighet med
kommunallagens regler, det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det
innebär att inneliggande motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket
Kommunstyrelsen har för avsikt att göra.”
Vidare finns också ett beslut från Kommunfullmäktige den 15 januari 2015:
”Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att besvara framtida motioner inom
ett år. Kommunstyrelsen uppdras även vidta åtgärder för att besvara så många som
möjligt av inneliggande t.o.m. maj månad 2014 avgivna motioner inom ett år.”
Då huvudinriktningen i Kommunfullmäktiges beslut är att korta handläggningstiden
för motioner så att fullmäktige får chans att fatta beslut om dessa inom ett år bör
följande allmänna åtgärder gällande beredning av motioner vidtas:
1. En inledande kontakt mellan handläggande tjänsteman och programansvarigt
kommunalråd sker så snart motionen blivit registrerad på kansliet för att klara
ut hur motionen vidare skall beredas.
2. Om motionens förslag innebär att motionen skall remitteras eftersträvas så
kort remisstid som möjligt. Förlängning av remisstiden medges i normalfallet
inte.
3. Om motionens förslag är att en utredning bör genomföras skall motionssvaret
endast omfatta ett ställningstagande till detta. Någon utredning startar inte
förrän fullmäktige beslutat om en sådan när motionen besvaras.
4. Motioner innehållande konkreta beslutsförslag som på något sätt tangerar
andra pågående ärenden bör genom beslut i fullmäktige i samband med att
motionen besvaras kopplas till detta ärende utan vidare separat beredning.
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5. Om en motion inte bedöms kunna hanteras inom ett år skall den föras fram
till fullmäktige med beslutsförslaget att den skall avskrivas (se lagtext ovan)
eller att ytterligare beredningstid skall medges.
6. I övrigt gäller för motionsberedning att handläggningstiden skall prioriteras i
första hand. Andra utredningshänsyn måste anpassas till detta. När sådana
prioriteringar påverkat motionsberedningens kvalité skall det framgå av svaret.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2015-06-15

§ 290
2015/KS0489 101
Initiativärende: Effektiviserad beredning av motioner
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har i ett initiativärende till Kommunstyrelsen föreslagit att
Kommunstyrelsen beslutar: Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna i
ärendet, återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti
2015, se bilaga.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson med fleras
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) m fl:
Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna i ärendet, återkomma till Kommunstyrelsen
med förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2015.
Vid protokollet
Carl Morberg
Justeras
Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 juni 2015
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-15, § 290

Initiativärende
Kc 3

Effektiviserad beredning av motioner

Kommunstyrelsens hittillsvarande hantering av i Kommunfullmäktige inlämnade
motioner har inte varit tillfyllest. Hanteringen har inte levt upp till den regel om
avgörande inom ett år som anges i kommunallagen. Skälen till den bristande
effektiviteten i beredningen är fler, men en faktor är att en motion med förslag på
utredning har genomförts innan motionen avgjorts i fullmäktige. Det har skapat lång
tidsutdräkt samt i vissa fall onödigt utredningsarbete.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att bifalla ett alternativt förslag från
Allianspartierna där vi skrev följande:
”Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras
och ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i enlighet med
kommunallagens regler, det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det
innebär att inneliggande motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket
Kommunstyrelsen har för avsikt att göra.
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och redovisa hur
Kommunstyrelsen kan agera för att effektivisera beredningen av motioner. ”
Utifrån det presenteras nedan en skiss som Stadskansliet får bereda vidare för
motioner redovisas nedan.
När motion lämnas in bedöms om motionens beslutsförslag är ett konkret förslag
eller ett förslag om en utredning.
Motioner med förslag på utredning kan behandlas effektivt genom att antingen
föreslås avslag, det vill säga ingen utredning, eller bifall, det vill säga utredningen
genomförs. Beslutar fullmäktige om utredning delges genomförd utredning
fullmäktige.
Motioner med konkreta förslag kan hanteras på tre sätt.
1.
2.

Avslag om motionens intentioner anses ej acceptabla.
Bifall om förslaget anses vara en god idé. Det ska tillsammans med bifall anges
hur förslaget ska genomföras.

3.

Besvaras, om ytterligare utredning krävs innan besked kan ges. Uppdrag om
utredning ges i samband med avgörande i Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna ovan, återkomma till Kommunstyrelsen med
förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde
2015-08-31.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-15
Effektiviserad beredning av motioner.

Kommunstyrelsens hittillsvarande hantering av i Kommunfullmäktige inlämnade motioner har
inte varit tillfyllest. Hanteringen har inte levt upp till den regel om avgörande inom ett år som
anges i kommunallagen. Skälen till den bristande effektiviteten i beredningen är fler, men en faktor är att en motion med förslag på utredning har genomförts innan motionen avgjorts i fullmäktige. Det har skapat lång tidsutdräkt samt i vissa fall onödigt utredningsarbete.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att bifalla ett alternativt förslag från Allianspartierna där vi skrev följande:
”Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras och ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i enlighet med kommunallagens regler, det vill
säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det innebär att inneliggande motioner måste
behandlas mycket skyndsamt, vilket Kommunstyrelsen har för avsikt att göra.
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och redovisa hur Kommunstyrelsen kan agera för att effektivisera beredningen av motioner. ”
Utifrån det presenteras nedan en skiss som Stadskansliet får bereda vidare för motioner redovisas
nedan.
När motion lämnas in bedöms om motionens beslutsförslag är ett konkret förslag eller ett förslag
om en utredning.
Motioner med förslag på utredning kan behandlas effektivt genom att antingen föreslås avslag,
det vill säga ingen utredning, eller bifall, det vill säga utredningen genomförs. Beslutar fullmäktige
om utredning delges genomförd utredning fullmäktige.
Motioner med konkreta förslag kan hanteras på tre sätt.
1. Avslag om motionens intentioner anses ej acceptabla.
2. Bifall om förslaget anses vara en god idé. Det ska tillsammans med bifall anges hur förslaget ska genomföras.
3. Besvaras, om ytterligare utredning krävs innan besked kan ges. Uppdrag om utredning ges
i samband med avgörande i Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna ovan, återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på
effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-31.
Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (FP)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)

PF1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya IT-plattformen tagits i drift och
utvärderats.

2015-08-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-18

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0721 001
Handläggare: Jan Nilsson
Datum/avdelningschef: 2013-09-17/Per Olsson

Programområde: 1

PM
2015-08-31
Jan Nilsson

Svar på initiativärende: Dags att outsourca
data/IT-verksamheten
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Anette Carlsson (M) och Sara
Degerman Carlsson (KD) har i ett initiativärende 2011-10-19 föreslagit att Borås
Stads IT-verksamhet skall outsourcas. I skrivelsen påtalas de problem som
förekommer i datadriften med kapacitetsbrist och föråldrade mjukvaror som leder
till produktionsbortfall och frustration hos personalen.
För att avhjälpa de brister som påtalats har ett arbete påbörjats för att införa en ny
IT-plattform för Borås Stad. En förstudie togs fram av en konsult för att
identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna och
skapa en stabil IT-miljö. I förstudien ingick en rad workshops med olika grupper
av kommunens personal. Kommunfullmäktige beslöt 2012-06-20 att rapporten
utgör grund för IT-plattform och upphandling.
Efter detta har en projektorganisation bildats och som har tagit fram ett underlag
för upphandling av ny IT-plattform. Upphandlingsarbetet har påbörjats och beslut
om leverantör beräknas ske under september 2013. Därefter planeras
implementation av den nya IT-plattformen påbörjas under kvartal 4 i år.
Införandetiden beräknas till 12-18 månader.
Ställningstagande till eventuell outsourcing av IT-verksamheten föreslås ske efter
att den nya IT-plattformen tagits i drift och utvärderats.
STADSKANSLIET
Jan Nilsson

1 (1)

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP): om att ta fram ett
system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
Sedan april 2015 finns en arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska kunna stärka
förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och löneutveckling tillsammans
med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex. metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare
och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Motionärens förslag om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare ligger i linje med
arbetsgruppens pågående arbete.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
-

bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0457 023
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby tfn 033 357761 Annica Dahlen, tfn
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Sida
1(3)
Datum

Dnr 2014/KS0457

Personal och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att ta
fram ett system för karriärtjänster för Borås
Stads socialsekreterare
Ärendet
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett system för karriärtjänster för
Borås Stads socialsekreterare.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster, Öster samt Sociala omsorgsnämnden.
Arbetslivsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten
men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och
det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser motionen
som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt
omfattningen behöver närmare utredas.

Stadsdelsnämnd Norr
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten. Olika åtgärder har vidtagits inom socialtjänsten i Borås Stad för att få en rimlig personalomsättning. Ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för socionomstuderande har inrättats i Borås. Detta har redan resulterat i att personal kunnat
rekryteras denna väg. Mentorstjänster som skall handleda VFU-studenter och nyanställda under introduktion har inrättats, vilket dels är ett sätt att förbättra introduktionen och på så sätt minska personalrörligheten.
Socialtjänstens anställda är övervägande kvinnor, vars karriärvägar är begränsade.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att satsa på den kvinnodominerande
yrkesgruppen och att verka för att öka lönerna och på så sätt även motverka den höga
omsättningen av socionomer. Detta anser nämnden dock kan utföras på annat sätt än
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genom föreslagna karriärtjänster enligt motionen. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker
därför motionen.
Stadsdelsnämnd Väster
Verksamheten delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer.
Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörligheten och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Verksamheten ser dock motionen som positiv. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa
samt omfattningen behöver närmare utredas. Förvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen ger individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag
att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Stadsdelsnämnd Öster
I motionen föreslås att karriärtjänster inom socialtjänsten inrättas. Stadsdelsnämnden
Öster delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser
går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten.
Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även
kvaliteten i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och det
finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser dock
motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i
dessa samt omfattningen behöver närmare utredas.
Sociala omsorgsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten
och kontinuiteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet
och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster och metodutvecklare. Nämnden ser dock motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt omfattningen behöver närmare utredas. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnd Väster i
uppdrag att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Överväganden
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög. Flera nämnder redovisar i sina
yttranden att det redan görs en del för att minska personalrörligheten. Det finns bl.a.
exempel på karriärstjänster som mentorstjänster, ett VFU-center (verksamhetsförlagd
utbildning) för socionomstuderande.
Så här långt är dock inte insatserna tillräckliga och Stadsdelsnämnd Norr pekar
dessutom på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp och att verka för att öka
lönerna också är ett sätt att motverka den höga omsättningen av socionomer.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning. Målsättning är att
redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla
erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.

3

Bedömning
Motionärens förslag om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
ligger i linje med arbetsgruppens pågående arbete.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
-

bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION
PATRIC CERNY

2014-05-21
Kommunfullmäktige

Karriärtjänster inom socialtjänsten!
En av kommunens viktigaste verksamheter är inom socialtjänsten. Den är ofta den sista
utposten för utsatta människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle där vi hjälper de
svaga och för tillfället utsatta. I socialtjänsten ingår bland annat omsorgen om missbrukarna,
om våra barn och ungdomar, om de funktionshindrade och om de psykiskt sjuka. Individ- och
familjeomsorgen är en verksamhet som kräver anställda med särskild kompetens och med
stark integritet. För mig som folkpartist är det viktigt att kommunen ser till att behålla sina
anställda inom detta område, så att de kan bygga upp långvariga och förtroendefulla relationer
med de invånare som kan vara i behov av samhällets hjälp.
Dessvärre är det hög omsättning på socionomer i socialtjänsten, vilket är bekymmersamt.
Borås Stads senaste personalekonomiska redovisning ger vid handen att det är inom det
sociala och kurativa arbetet som personalomsättningen är som allra högst.
Personalomsättningen ligger på 17,2 procent, jämfört med snittet för kommunen som helhet
på 9,2 procent. Detta får självfallet konsekvenser för verksamhetens kvalitet!
För att motverka den höga personalomsättningen och samtidigt förbättra kvaliteten i
socialtjänsten föreslår jag att Borås Stad inför karriärtjänster för våra socialsekreterare.
Inspirationen har jag hämtat från systemet med karriärtjänster i skolans värld, och syftet är
detsamma: att kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att bli chef eller byta arbetsgivare. Till
dessa karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk
stimulans, i form av en löneförhöjning för de som får dessa tjänster. Omfattningen bör vara
sådan att cirka var sjätte socialsekreterare ska kunna få dessa tjänster, kopplat till en
löneförhöjning med 5000 kronor per månad. Med ett sådant system uppnår vi två saker. För
det första kan vi förbättra villkoren för våra anställda socialsekreterare och därigenom minska
personalomsättningen. För det andra uppnår vi bättre kvalitet i socialtjänsten, med bättre
kontinuitet till gagn för de invånare som kan bygga förtroendefulla relationer till kommunen
på längre sikt.
Förslaget innebär att uppemot 50 socialsekreterare kan få de nya karriärtjänsterna. Med ett
lönepåslag om 5000 kr inklusive PO-pålägg kan Borås Stad få en reform för begränsade
resurser. En skisserad kostnad kan uppgå till drygt 4 miljoner kronor årligen. Det är min
starka övertygelse att bättre arbetsvillkor för våra socialsekreterare skapar en minskad
personalomsättning till gagn för den egna organisationen, men framför allt till gagn för våra
invånare. Jag tror till och med att det kommer att vara en lönsam satsning, då vi behöver lägga
mindre tid på inskolning och kan få bättre utfall av den sociala verksamheten. Det har vi råd
med i Borås!
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare i enlighet med motionens intentioner
Patric Cerny
Folkpartiet Liberalerna

PF3
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Leif Häggblad (SD); Digitalisering av
löneunderlag
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att göra ”egenrapportering” av närvaro, t.ex.
med hjälp av direktinloggning eller annan applikation.
Personal och lönesystemet har inget färdigt digitalt stöd eller funktion för enskild rapportering av
närvaro för förtroendevalda.
Det är möjligt att beräkna vad ett sådant stöd och anpassning kan beräknas kosta. Det förutsätter
dock först ett arbete med att ta fram en specifikation på vad ett sådant stöd ska innehålla och hur
arbetsformer, rutiner och blanketter kan utformas.
Det torde också finnas möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande rutin, men detta
behöver i så fall utredas.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

motionen bifalles

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0361 005
Programområde: 1
Handläggare: Annica Dahlén tfn 033-357716, Pelle Pellby tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Sida
1(2)
Datum

Dnr 2015/KS0361

Personal och förhandling
Handläggare: Annica Dahlén
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Leif Häggblom (SD); digitalisering av löneunderlag
Ärendet
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 lämnat
motion om digitalisering av löneunderlag.
I motionen föreslås att i första hand undersöka möjligheterna att ge förtroendevalda
en direktinloggning till Borås stads lönesystem. Där man personligen med lösenord
fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Om detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för kostsam lösning vill vi i andra
hand undersöka möjligheterna att via en enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Överväganden
Borås Stad använder ”förtroendemannarutinen” i personal och lönesystemet Heroma
för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode,
resekostnadsersättning och traktamente.
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att göra ”egenrapportering” av
närvaro, t.ex. med hjälp av direktinloggning eller annan applikation.
Leverantören av Borås Stads personal och lönesystem har inget färdigt digitalt stöd
eller funktion för enskild rapportering av närvaro för förtroendevalda. Borås Stad kan
göra en beställning på vad ett sådant stöd och anpassning kan beräknas kosta. Det
förutsätter dock först ett arbete med att ta fram en specifikation på vad ett sådant
stöd ska innehålla och hur arbetsformer, rutiner och blanketter kan utformas.
Idag finns blankettrutiner med tjänstgöringsrapport för förtroendevalda som används
för rapportering av närvaro och efter attest som underlag för utbetalning av arvode.
Det är den manuella rutinen med blanketter som gäller. Nämnder arbetar på lite olika
sätt med blanketter och rapportering. Det finns exempel på att någon förvaltning själv
sköter rapporteringen i t.ex. Heroma samtidigt som andra förvaltningar tar hjälp av
Löneservice. Blanketter för rapportering för rapportering finns i viss mån tillgängliga
på stadens externa webbsidor. Det torde också finnas möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande rutin, men detta behöver i så fall utredas.
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Bedömning
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att göra ”egenrapportering” av
närvaro, t.ex. med hjälp av direktinloggning eller annan applikation.
Personal och lönesystemet har inget färdigt digitalt stöd eller funktion för enskild
rapportering av närvaro för förtroendevalda.
Det är möjligt att beräkna vad ett sådant stöd och anpassning kan beräknas kosta. Det
förutsätter dock först ett arbete med att ta fram en specifikation på vad ett sådant
stöd ska innehålla och hur arbetsformer, rutiner och blanketter kan utformas.
Det torde också finnas möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande rutin,
men detta behöver i så fall utredas.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Enhetschef

Motion: Digitalisering av löneunderlag
Borås stad har valt att politiska företrädare ska inneha en så kallad surfplatta, detta för att spara på
miljön när det gäller utskrifter.
Vi tycker att detta bör tas ett steg längre och även innefatta rapporteringen vid möten.
Om man skulle ha möjlighet att stansa in sina löneunderlag själv så skulle det också kunna
innebära positiva synergieffekter i andra ledet (dvs att inte någon ytterligare slipper tyda och
stansa in) samt det skulle också minimera fel i hanteringen då färre är inblandade.
Det kan vara en lämplig del att som ordförande vid möten påminna alla deltagare att rapportera in.
Så som ett led emot ett mer miljötänkande Borås vill vi.
- Att i första hand undersöka möjligheterna till att ge förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås
stads lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
"Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för kostsam lösning vill vi"

- Att i andra hand undersöka möjligheterna att via en enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Leif Häggblom SD.

PF4

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som miljöchef till Miljö- och konsumentförvaltningen
13 personer har sökt tjänsten. Två rekryteringsgrupper (grupp 1: presidie, programansvarigt kommunalråd + personalchef, grupp 2: representanter från ledningsgruppen + facken) har mött tre sökande. Av
dessa har två gått vidare till en andra intervju där man mött kommunchefen och ansvariga kommunalråd.
Efter en samlad bedömning föreslås att Agneta Sander erbjuds tjänsten som miljöchef i Borås Stad.
Agneta är idag miljödirektör i Helsingborgs Stad.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Agneta Sander anställs som miljöchef i Borås Stad.

2015-08-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0562 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12

Programområde: 1

Datum/avdelningschef: 2015-08-24/Per Olsson

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagan finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Våldsbejakande extremism - vad gör Borås Stad?
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
På sammanträdet den 31 augusti 2015 får Kommunstyrelsen en redogörelse för vilket arbete kommunen för närvarande bedriver för att motverka våldsbejakande extremism. Vid mötet informeras om beredningsläget av motionen ”Motverka våldsbejakande extremism”.

24-08-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0537
Programområde: 3
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 033-35 82 02
Datum/avdelningschef: 2015-08-24/Ingegerd Eriksson
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M 1 a) anmälningsärende
(Bilagan finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

E 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag att avsluta donationsfonder som inte har delat
ut medel på 5 år
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med bilagt PM att:
- avveckla stiftelserna Elvida Larssons donationsfond (306), Claes Johanssons donationsfond (307), Borås
Stads söndagsskolemedel (501), Tilli Olssons donation (601), Sven Eriksons minnesfond (603), Sven
Eriksons stipendiefond (604) och Erik H Carlens skolresefond (605) i enlighet med 6 kap. 5 § stiftelselagen
(1994.1220)
- uppdra åt SEB att företräda Borås Stad i ärendet.

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0548 046
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-08-11, Christer Johansson

Sida
1(1)

PM
2015-08-10

Dnr 2015/KS0548

Stadskansliet

Gällande donationsfonder som inte har delat ut medel på fem år
Borås Stad förvaltar idag cirka 40 donationsfonder. Några av dessa fonder har ändamål som
inte längre går att dela ut medel till, vilket medfört att fonderna inte har delat ut medel på
mer än fem år. Ett antal andra fonder har så litet kapital att den årliga avkastningen inte
täcker de kostnader fonden har i form av administrativa kostnader. Resultatet för dessa
fonder hamnar normalt mellan +/- 0 kr och -2 000 kr. Följden blir att fonden inte delar ut
några medel och kapitalet minskar för att med tiden helt försvinna.
Ett sätt att lösa problemet och att kunna dela ut från dessa fonder är att fonderna avvecklas
i enlighet med stiftelselagen. Ansökan om avveckling görs hos Länsstyrelsen. När ansökan
är godkänd, kan sedan hela kapitalet utdelas, alltså inte bara avkastningen.
Möjligheten till avveckling gäller om stiftelsen:
•
•
•
•

Har ett kapital mindre än tio prisbasbelopp
Är äldre än 20 år
Inte har kunnat fullfölja sitt ändamål under de senaste fem åren
Inte har några skulder

Följande av Borås Stads donationsfonder uppfyller kriterierna för att kunna avvecklas:
Donationsfond

Nummer

Kapital 141231

Elvida Larssons donationsfond

306

129 056 kr

Claes Johanssons donationsfond

307

33 903 kr

Borås Stads söndagsskolemedel

501

45 305 kr

Tilli Olssons donation

601

45 998 kr

Sven Eriksons minnesfond

603

4 240 kr

Sven Eriksons stipendiefond

604

23 161 kr

Erik H Carlens skolresefond

605

64 544 kr

Yttrande:
En ansökan till Länsstyrelsen om att ovanstående fonder ska avvecklas i enlighet med 6 kap
5 § stiftelselagen (1994.1220), och ett uppdrag åt SEB att företräda Borås Stad i detta
ärende, tillstyrks.
Martin Jakobsson
Finanschef
Ekonomistyrning - Stadskansliet
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E4

BESLUTSFÖRSLAG

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.

17-08-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0209 615
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-08-13, Christer Johansson
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Dnr 2012/KS0209

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Kommunfullmäktige

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial
utbildning inom skapande kultur för personer
med funktionsnedsättningar
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012 inlämnade Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M) motionen Ett rikare kulturliv för alla! I motionen föreslogs att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar. Motionen remitterades till Utbildningsnämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet. Funktionshinderrådet ställde sig bakom motionen, Ungdomsrådet avstyrkte motionen och samtliga övriga remissinstanser tillstyrkte motionen. Den 19 november 2012 föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2012 fick Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättning.
Ärendet översändes den 8 april 2013 till Utbildningsnämnden för handläggning. Utbildningsförvaltningen konstaterade att det inte är möjligt att anordna en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättning inom
Yrkeshögskolan (YH) som kompletterande utbildning. De kompletterande utbildningarna bedrivs av fristående utbildningsanordnare.
Fr o m hösten 2015 ersätts de kompletterande utbildningarna inom YH av den nya
eftergymnasiala utbildningsformen Konst- och kulturutbildning inom YH. Utbildningarna
bedrivs av fristående utbildningsanordnare och kan inte sökas av det offentliga utbildningsväsendet d v s kommuner och landsting. Det är inte möjligt för Borås Stad
att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.
Underlag från utbildningsförvaltningen och faktablad om Konst- och kulturutbildning
från Myndigheten för yrkeshögskolan bifogas som bilagor.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Sida

MINNESANTECKNINGAR 2013-06-20

1

Datum

2013-06-20

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75
sirpa.heikkila@boras.se

Minnesanteckningar från avstämningsmöte 2013-06-20
”Eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med
funktionsnedsättning”
Närvarande:
Utbildningsförvaltningen: Anders Waldau, Johan Roos, Sirpa Heikkilä
Kulturförvaltningen; Per-Olof Pell, Birgitta Yman.
1. Inledning
Anders Waldau hälsade alla välkomna till dagens möte med en kort återblick till
föregående mötet som hölls 130529.
2. Johan Roos, vuxenutbildningschef, har utrett möjligheten att anordna
”Eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med
funktionsnedsättning” inom Yrkeshögskolan (YH) som kompletterande utbildning.
Det visar sig att kompletterande utbildningar inte är möjliga att söka för det
offentliga utbildningsväsendet dvs kommuner eller landsting. Det är endast privata
aktörer som kan anordna sådan utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan har
dessutom beslutat att inte genomföra en ansökningsomgång för kompletterande
utbildningar under 2013. I väntan på ytterligare information från
utbildningsdepartementet kommer myndigheten att förlänga de beslut om statligt stöd
i form av studiestöd och/eller statsbidrag som löper ut under 2014.
3. Mötet konstaterar att YH inte är en möjlig väg.
4. Utbildningsförvaltningen har därmed - med hänvisning till Kommunstyrelsens
skrivelse ”Motion Ett rikare kulturliv åt alla! till Utbildningsnämnden för
handläggning.” - utrett och klargjort förutsättningarna för att inrätta en
eftergymnasial, studiestödsberättigad utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen.
Utredningen visar att sådan utbildning inte är möjlig att inrätta.
5. Mötet beslutar att uppdraget är slutfört. Information i form av minnesanteckningar
från genomförda möten kommer att delges Stadskansliet/Lena Frygne.
6. Avslutning
Anders Waldau tackade deltagarna för mötet.

2

Övrigt
Kulturskolan kommer under hösten att ta kontakt med folkhögskolor för att utforska
deras intresse och förutsättningar för att anordna efterfrågad utbildning.
Vid anteckningarna
Sirpa Heikkilä
Bilagor
1. Kommunstyrelsens skrivelse 2013-03-19

1. Vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bedrivs på grundläggande och
gymnasial nivå enligt Skollag (2010:800):
20 kap. Kommunal vuxenutbildning
Utbildningens nivåer
3 § Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska tillhandahållas
på grundläggande nivå och gymnasial nivå.
Utbildningens syfte
4 § Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver
för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den
som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

21 kap. Särskild utbildning för vuxna
Utbildningens nivåer
3 § Kommunerna ska tillhandahålla särskild utbildning för vuxna. Utbildningen ska
tillhandahållas på grundläggande nivå och gymnasial nivå.
Utbildningens syfte
4 § Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar
den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge
vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller
specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge.
Källa: Skolverket www.skolverket.se

2. Kompletterande utbildningar inom YH
Inom Myndigheten för Yrkeshögskolan har tidigare funnits s k kompletterande utbildningar.
Kompletterande utbildningar är fristående utbildningar som staten stöder på olika sätt.
Utbildningarna finns främst inom konst, kultur och hantverk, men även inom bland annat media,
flyg, djurvård, hälsa och friskvård. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial
nivå. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd.
Utbildningsformen kompletterande utbildningar håller på att fasas ut. Samtidigt introduceras den
nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

3. Konst- och kulturutbildningar inom YH
I samband med att de kompletterande utbildningarna fasas ut introduceras en ny utbildningsform
- konst- och kulturutbildningar. Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial
utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startar hösten 2015.

Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av
fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller
studiestödsberättigande för de studerande.
Längden på utbildningarna kan variera från några dagar upp till flera år. De längre utbildningarna
berättigar till studiemedel från CSN. Skolorna tar studerandeavgifter för undervisningen. Hur
stora avgifterna är varierar mycket mellan olika utbildningar och beror på hur mycket de får i
statsbidrag."
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan www. myh.se
Borås 2015-05-29
På uppdrag
Sirpa Heikkilä
Utredningssekreterare
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som
bedrivs av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna förbereder för
vidare studier på konstnärliga högskolor, leder till ett yrkeskunnande inom
det konstnärliga eller kulturella området eller bidrar till att bevara eller
utveckla kulturarvet.
Nivå

Omfattning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial

Inom konst- och kulturutbildningar finns inget poängsystem.

utbildningsform.

Omfattningen av utbildningen anges istället i antal veckor.

Studiestöd

Behörighet

Utbildningarna berättigar till studiestöd från Centrala studie-

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar är

stödsnämnden, CSN. De förberedande utbildningarna berät-

genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller

tigar till studiestöd enligt CSN:s kategori A2 och de övriga

motsvarande utbildning. En sökande kan också vara behörig

enligt kategori B1. Mer information om studiestöd hittar du

om han eller hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig

på csn.se.

utbildningen. Utöver detta finns det på många utbildningar
även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar efter-

Längd

som det ställs olika krav på förkunskaper på olika typer av

De flesta utbildningar är mellan ett halvår och upp till tre år

utbildningar. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildnings-

långa. Det finns också kortare utbildningar som ofta är några

planen för den aktuella utbildningen.

dagar eller några veckor långa.

Juni 2015

myh.se

Urval

Studerandeavgifter

Utbildningsanordnaren kan göra ett urval bland de sökande

De allra flesta konst- och kulturutbildningar tar ut

som är behöriga till utbildningen. Urvalets syfte är att rang-

studerandeavgifter vilket innebär att den studerande

ordna alla behöriga sökande. De urvalsgrunder och metoder

betalar för utbildningen. Utöver detta får den studerande

som används anges i utbildningsplanen för den aktuella

själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis

utbildningen.

som vid en yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning.
För de utbildningar som berättigar till studiestöd kan man få

Ansökan

låna till studerandeavgiften upp till ett visst belopp.

Det är utbildningsanordnaren som sköter antagningen till

Kontakta gärna CSN för mer information kring detta.

utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive
utbildningsanordnare. En utbildning kan starta när som

Hitta utbildningar

helst under året, men vanligast är att den startar i augusti

Alla aktuella utbildningar finns på konstkulturutbildning.se.

eller i september. Sista ansökningsdatum brukar vara under
våren. Kontakta utbildningsanordnaren för att få tillgång till

Kort om konst- och kulturutbildningar

utbildningsplanen eller vid frågor om behörighet, urval och

Utbildningarna har olika inriktningar och ska uppfylla något

ansökan till en utbildning.

av följande syften:

Betyg

• Förbereda för högre konstnärliga studier.

På vissa av utbildningarna sätts betyg på varje genomförd

• Utveckla ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller

kurs. Som betyg kan man få Icke godkänt, Godkänt eller
Väl godkänt. På vissa kurser sätts endast Icke godkänt eller

kulturella området.
• Utveckla eller bevara kulturarvet.

Godkänt. Kontakta utbildningsanordnaren för att få mer
information om den utbildning som du är intresserad av.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar
som ska få stöd som konst- och kulturutbildningar. Myndigheten utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas
kvalitet.

Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås | 010-209 01 00 | info@myh.se | myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar,
tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.
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BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av Förvaltningsrättens dom, mål nr
15570-15, angående ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
grundskola, förskoleklass och fritidshem
Borås Stad har den 9 juli 2015 överklagat Skolinspektionens beslut där Skolinspektionen godkänner
internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola
årskurserna 1 – 3 och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan AB i Borås kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna vidtagen åtgärd
2015-08-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0171 611
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-08-20, Christer Johansson
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Skolinspektione
Beslut
Internationella Engelska Skolan i Sverige
AB
Nytorpsvägen 5A
183 71 Täby
Att: helena.renlund@engelska.se

2015-06-25
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Dnr 31-2015:849

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 och fritidshem vid
Internationella Engelska Skolan Borås i Borås kommun
Beslut
Skolinspektionen godkänner, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800),
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (556462-4368) som huvudman för
fristående förskoleklass, grundskola årskursema 1-3 och fritidshem vid Internationella
Engelska Skolan Borås i Borås kommun.
Villkor för godkännandet
Utbildningen får starta efter den 30 juni 2016 och senast vid början av läsåret
2017/2018.
Bakgrund
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning med förskoleklass, årskursema 1-3 samt fritidshem vid
Internationella Engelska Skolan Borås i Borås kommun.
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har sedan tidigare godkännande att
bedriva grundskola årskurserna 4-9 vid Internationella Engelska Skolan Borås i Borås
kommun enligt Skolinspektionens beslut den 29 januari 2010 (dnr 31-2009:1488).
Motivering till beslut
Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska
bedrivas. Avser godkännandet förskoleklass och grundskola krävs därutöver att
elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se
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Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredning i ärendet
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Internationella Engelska
Skolan i Sverige AB har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta
utbildningarna.
Skolinspektionen bedömer att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska
kunna bedrivas på lång sikt.
Påtagliga negativa följder

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, TES, har uppgett att förskoleklassen ska
omfatta 48 elever, att grundskolan ska omfatta 144 elever samt att fritidshemmet ska
omfatta 114 elever vid fullt utbyggd verksamhet.
Enligt Borås kommun finns det vårterminen 2015 37 kommunala grundskolor i
kommunen. År 2015 finns det i kommunen 6 492 elever i åldersgruppen 5 till 9 år.
Kommunens befolkningsprognos visar att det år 2019 kommer att finnas 6 993 elever i
åldersgruppen 5 till 9 år.
Borås kommun har i sitt yttrande över ansökan anfört att det uppstår negativa
långsiktiga pedagogiska och ekonomiska konsekvenser om TES utökar sin etablering i
enlighet med ansökan.
Kommunen anför att två skolor i centrala Borås byggs till och om, Kristinebergskolan
F-6 och Bodaskolan F-9. Kristinebergskolan byggs om för 108 mnkr och Bodaskolan
byggs om för 164,5 mnkr. Denna planering är för att långsiktigt möta de kommande
volymerna och med utökning av IES finns det, enligt Borås kommun, en uppenbar risk
att lokalkostnaden per elev ökar på bekostnad av pedagogisk verksamhet då det blir
en överkapacitet i Borås.
Borås kommun anför vidare att då ovanstående stora investeringsprojekt är i gång och
slutförs under 2015 och 2016 så går det inte att avbryta dem för att komma i balans
med volymerna. En bidragande orsak är att kommunen måste ha den planerade
lokalkapaciteten om IES:s utökning inte skulle starta. Kommunens långsiktiga
planering utgår ifrån en kapacitet som ger plats för alla. Denna planering har mycket
svårt att ta hänsyn till en utökning som ger plats för 192 elever där kommunen inte
heller med säkerhet vet om den kommer att bli verklighet.
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Kommunen menar därför att det finns en uppenbar risk, under en omställning på flera
år, att det inom den totala ekonomiska ramen för skolan avsätts mindre resurser till de
pedagogiska delarna och mer till lokalkostnader. Den uppenbart långsiktiga
konsekvensen av detta är att det med största sannolikhet ökar svårigheterna för de
redan svaga eleverna att nå de uppsatta målen och en ökad risk att de inte antas till ett
gymnasieprogram. Detta får till följd att segregationen inom skolan ökar samt att det
även blir en segregation vad gäller utbildningsnivån för ungdomar i Borås.
Borås kommun anför vidare att etableringen av friskolor i Borås, precis som i riket i
övrigt, medför en ökad segregation där elever från de mest socioekonomiskt utsatta
områdena inte väljer skola i den utsträckning som elever från de s.k. välbärgade
områdena. Lärande i Sverige AB har tidigare blivit godkända för etablering i Borås
med 650 elever och även detta skapar segregation och minskar betydligt
förutsättningarna för mångfald och integrering. På många sätt hanteras frågor i
samhället i dag för att minska segregationen och skapa en större förståelse och se de
uppenbara fördelarna med en integrering av samtliga medborgare i samhället. Detta
är extra viktigt för barn och ungdomar då integrationen här är oerhört viktig för att
långsiktigt kunna minska segregationen. Här har samhället ett stort gemensamt
ansvar för att detta skall lyckas. Att då tillstyrka ytterligare en etablering av en
utökning av antalet platser till TES motverkar Borås stads arbete med integration i
skolorna.
Kommunen anser mot ovanstående bakgrund att en utökning av TES ger långsiktiga
negativa konsekvenser för elever och skolverksamhet i Borås kommun.
Skolinspektionen bedömer att de invändningar mot en etablering som framförts i
yttrandet inte är av den art att ansökan ska avslås. I förarbetena till skollagen (se prop.
2009/10:165, prop. 1995/96:200 samt 2009/10:157) anges bland annat att för att effekter
ska kunna anses uppfylla kravet på att vara "påtagligt negativa" ska de anses bestå på
längre sikt. En utökning av TES kan visserligen komma att innebära vissa negativa
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Borås kommun. Skolinspektionens
bedömning är dock att det inte är visat att konsekvenserna är av bestående karaktär.
Vad gäller eventuella segregerande effekter av en friskoleetablering är det inte något
som omnämns i förarbetena som en påtaglig negativ följd. Med hänsyn tagen till
ovanstående, till antalet elever i kommunen, antalet kommunala skolor samt
prognosticerad elev-ökning är Skolinspektionens helhetsbedömning att en etablering
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av utbildningarna inte innebär sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun att
ansökan ska avslås.
Upplysning

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för
att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan
finnas i andra författningar.
Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun.
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och skolförordningen (2011:185).
Skolinspektionen erinrar om att godkännandet endast avser den huvudman som
anges i beslutet. Huvudmannaskapet för skolenheten får inte utövas av någon annan
fysisk eller juridisk person (associationsform) innan Skolinspektionen efter ansökan
beslutat att godkänna den nya huvudmannen.
Etableringskontroll

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och
de godkända utbildningarna under maj - juni 2016. Mer information om
etableringskontrollen finns på Skolinspektionens webbplats.
Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

Jacob Holm
Utredare

ad

Ole Ulnes
Utredare/föredragande
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Kopia till

Borås kommun
SCB

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av
klaganden eller dennes ombud.
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Förvaltningsrätten i Stockholm
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Skickas till:
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

ÖVERKLAGANDE
KLAGANDE
Borås Stad
212000-1561
501 80 Borås
MOTPARTER
1. Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Nytorpsvägen SA
183 71 Täby
2. Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

SAKEN
Godkännande av huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem
enligt skollagen (2010:800)
ÖVERKLAGAT BESLUT
Skolinspektionens beslut den 25 juni 2015 (dnr 31-2015:849) om
godkännande av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB som huvudman
för fristående förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 och fritidshem i
Borås kommun

YRKANDE
Kommunen yrkar att förvaltningsrätten, med ändring av Skolinspektionens
beslut, ska avslå Internationella Engelska Skolan i Sverige AB:s (härefter
"IES") ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,
grundskola årskurserna 1-3 och fritidshem.
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GRUNDER M.M.
Kommunen åberopar de omständigheter och det som anförts i övrigt i yttrande
till Skolinspektionen. Till utveckling och förtydligande vill Kommunen
därutöver anföra följande.

Effekter av ett minskat elevantal i de kommunala skolorna m.m.
I centrala Borås byggs för närvarande två skolor till och om,
Kristinebergsskolan (F-6) och Bodaskolan (F~9). Dessa investeringar, som är
omfattande (108 resp. 164,5 mnkr), görs för att långsiktigt möta de
kommande elevvolymerna. I det fall IES ansökan bifalls uppstår överkapacitet
i den kommunala skolverksarnheten med bl.a. ökade lokalkostnader per elev
som konsekvens på bekostnad av den pedagogiska verksamheten.
Då nämnda investeringsprojekt är i genomförandeskedet och beräknas
slutföras under 2015 och 2016 är det inte möjligt att avbryta dessa för att
komma i balans med elevvolymerna. Därtill kan projekten inte heller avbrytas
eftersom kommunen är förpliktigad att ha den planerade lokalkapaciteten för
det fall IES verksamhet enligt dess ansökan inte skulle startas.
Kommunens möjligheter att upprätthålla en effektiv skolorganisation
förutsätter vidare att det finns ett visst antal elever per årskurs och att antalet
elever inte varierar i allt för stor utsträckning mellan årskurserna. I det fall
IES godkänns som huvudman enligt dess ansökan försvåras kommunens
arbete med att tillskapa och upprätthålla en sådan organisation. De
kommunala skolenheter som skulle påverkas mest av en utökning av IES :s
verksamhet är Erikslundskolan och Sjöboskolan. En minskning av antalet
elever på dessa skolor påverkar också kommunens möjligheter att organisera
skolornas verksamhet på ett effektivt sätt vilket skulle medföra ökade
kostnader och en kvalitativt försämrad verksamhet.
Beträffande Erikslundskolan är ett rimligt antagande att elevantalet skulle
minska med minst 20 procent om IES tillåts utöka sin verksamhet enligt dess
ansökan. Detta skulle innebära att antalet elever i förskoleklass och
årskurserna 1-3 skulle uppgå till sammanlagt 55. Sannolikt skulle skolan inte
kunna organiseras på annat sätt än med åldersblandade klasser vilket försvårar
undervisningen och försämrar skolans möjligheter till ökad måluppfyllelse för
eleverna. Det begränsade antalet lärare som finns att tillgå på en skola med så
få elever resulterar dessutom i att möjligheterna att erbjuda undervisning av
behöriga lärare i samtliga ämnen väsentligen försvåras. Om det över huvud
taget är möjligt förutsätts att lärarna delar sin tjänstgöring mellan flera skolor.
Sådana Villkor anses inte utgöra en gynnsam personalpolitik och skulle därför
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med säkerhet innebära en ökad personalomsättning och därmed en brist på
kontinuitet som skulle drabba eleverna och elevernas måluppfyllelse.
Vidare belastas den kommunala skolverksamheten av kostnader som är mer
eller mindre fasta och som inte påverkas av förändringar av elevantalet. Hit
hör bl.a. kostnader avseende lokaler (inklusive lokalvård), skolledning,
administration och elevhälsa. När elevantalet minskar innebär detta att
kostnaden per elev ökar väsentligt eftersom dessa kostnader ska fördelas på
färre elever. Detta f'ar till effekt att motsvarande ersättning skall utges till
huvudmännen för de fristående skolorna, varför kostadsökningen blir dubbel
för kommunen.

I

Beträffande kostnaderna avseende lokaler kan noteras att det inte är möjligt
att begränsa nyttjandet av dem till bara vissa delar av respektive
Erikslundskolan och Sjöboskolan. Möjligheten att kortsiktigt minska
lokalkostnaderna genom att avyttra eller använda ett eventuellt lokalöverskott
för andra ändamål är alltså mycket begränsade eftersom det, i så fall, handlar
om några klassrum som inte längre behövs. Ett annat perspektiv på
lokalkostnadsfrågan är att kommunen dessutom hela tiden har en skyldighet
att ha beredskap för att kunna ta emot de elever som finns inom respektive
skolas upptagningsområde. Detta gäller oavsett om den enskilda eleven väljer
att gå i friskola eller kommunal skola. Genom att kommunen tvingas hålla
kostsamma stora skolenheter, får kommunen en väsentligt högre lokalkostnad
för att bedriva skolverksamheten än vad som är nödvändigt. Som redan
konstaterats blir alltså denna kostnadsökning också dubbel som en
konsekvens av den metod för beräkning av bidrag till friskolorna som framgår
av skollagen och skolförordningen. Dessa lokalkostnadsökningar riskerar i
förlängningen att drabba övriga kostnader i skolan. Det finns därmed en
påtaglig risk för försämring av undervisningen vilket skulle innebära en
påtaglig negativ effekt av den aktuella friskoleetableringen, som dessutom är
mer varaktig än fem år.

Ökad segregation m.m.
Skolverket har i flera rapporter och utredningar konstaterat att den ökade
segregationen och den minskade likvärdigheten i svensk skola leder till
minskad måluppfyllelse.
Etableringen av friskolor i Borås, precis som i övriga Sverige, medför en ökad
segregation där elever från de mest socioekonomiskt utsatta områdena inte
väljer friskolor i den utsträckning som elever från s.k. välbärgade områden.
Det kan noteras att Lärande i Sverige AB nyligen har blivit godkända för
etablering i Borås med 650 elever och att även detta skapar segregation och
betydligt minskar förutsättningarna för mångfald och integrering. På många
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sätt hanteras frågor i samhället idag för att minska segregationen och skapa en
större förståelse och se de uppenbara fördelarna med integrering av samtliga
medborgare i samhället. Detta är extra viktigt för barn och ungdomar då
integrationen här är oerhörd viktig för att långsiktigt kunna minska
segregationen. Samhället har ett stort gemensamt ansvar för att detta skall
lyckas. Kommunens uppfattning är härvid att en utökning av antalet platser
vid IES skulle motverka kommunens arbete med integration i skolorna.
Kommunen gör gällande att en utökning av verksamheten vid IES avsevärt
försvårar det integrationsarbete som kommunen bedriver. Den verksamhet
som IES ansökan avser kommer främst att attrahera elever som annars skulle
gå i Erikslundskolan och Sjöboskolan som är två skolor med naturligt
upptagningsområde från både socioekonomiskt utsatta områden och mer
ekonomiskt stabila områden. Idag finns naturliga mötespunkter för elever från
de olika områdena på de två angivna skolorna. Med bakgrund av att
benägenheten att välja en fristående skola är väsentligen lägre i
socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till vad som är fallet i mer
etablerade områden försvåras kommunens integrationsarbete i det fall IES
verksamhet utökas.
Kommunens uppfattning är att det har en synnerligen påtaglig negativ effekt
för de elever som blir kvar på framförallt Erikslundskolan och Sjöboskolan,
om dessa skolor mer eller mindre töms på elever från ekonomiskt
väletablerade områden. Det är visserligen inte så att elever från
socioekonomiskt starkare områden per automatik presterar bättre i skolan än
övriga elever men betygsjämförelser lokalt visar en skillnad, vilken troligen
kan hänföras till de olika förutsättningar eleverna har, t.ex. föräldrarnas
utbildningsnivå och hur länge eleven varit i Sverige. Erfarenhetsmässigt
sjunker också studieresultaten för kvarvarande elever, när de högpresterande
eleverna lämnar skolan. Den effekten är långvarig, i vart fall längre än de fem
år som anges i lagens förarbeten.

Sammanfattande slutsatser
Med hänsyn till vad som anförts ovan måste effekterna av den aktuella
friskoleetableringen bedömas som påtagligt negativa för eleverna och för den
del av skolväsendet som anordnas av kommunen enligt vad som avses i 2 kap.
5 § andra stycket skollagen. Effekterna är också långvariga, i vart fall längre
än torarbetsuttalandenas riktlinje om fem år. IES:s ansökan ska därmed
avslås.
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Lån till Borås Minigolfklubb
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Minigolfklubb beviljas ett räntefritt lån på 400 000 kronor för anläggande av en ny minigolfbana,
med slutamortering om 10 år.
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Kommunalråd
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Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0346
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-08-20, Christer Johansson
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Lån till Borås Minigolfklubb
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2015 att bevilja Borås Minigolfklubb ett
anläggningslån på max 528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana. Bakgrunden
var att klubben tvingats flytta och bygga nya banor på grund av Borås Djurparks nya
entré.
Efter fullmäktigebeslutet i maj har minigolfklubben fått beslut om lägre bidrag än
beräknat från Riksidrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen. Detta tillsammans med
minskade intäkter till följd av utomhusbanornas flytt, gör att klubben är i behov av
ytterligare finansiering på 400 000 kronor för de nya banorna.
I enlighet med fullmäktigebeslutet i maj bedömer Kommunstyrelsen det viktigt att
hitta en bra lösning för minigolfklubben vid den för dem tvingande flytten. Ytterligare
anläggningslån kan inte ges enligt reglerna för anläggningslån. Kommunstyrelsen föreslår istället att ett ränte- och avgiftsfritt lån ges med rak amortering på 10 år. Som
Kommunfullmäktige tidigare beslutat kring borgensavgift bedöms inte detta lån till
föreningslivet vara konkurrenssnedvridande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Minigolfklubb beviljas ett räntefritt lån på 400 000 kronor för anläggande av en ny
minigolfbana, med slutamortering om 10 år.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Anslagsframställan för infart Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet
1 Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag för infart Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1 Borås. på 5 590 000 kr varav 1 500 000 beräknas att förbrukas under
2015.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Anslagsframställan för infart Kransmossens
idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1 Borås.
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 5 590 tkr för ny infartsväg,
flytt av fotbollsplan och parkering på Kransmossens idrottsområde. I investeringsbudget 2015 finns motsvarande summa upptagen varav 1 500 år 2015 och 4 090 tkr
under 2016. Lokalförsörjningsnämnden beviljades 2015-03-09 på Kommunstyrelens
sammanträde projekteringsuppdrag för åtgärderna. I samband med detta beslut uttalades att Kommunstyrelsen avser att föreslå Kommunfullmäktige att ge Fritids- och
folkhälsonämnden kompensation för de beräknade ökade hyreskostnaderna på ca 325
tkr per år i samband med budgetprocessen 2017.
Jämfört med det beviljade projekteringsuppdraget har Fritids- och folkhälsonämnden
begärt att de befintliga gräsplanerna behålls som en allaktivitetsyta i stället för att anlägga en helt ny gräsplan. Nämnden avser i stället att anlägga ny konstgräsplan på en
annan del i området. Finansiering av denna konstgräsplan görs inom det ordinarie
programmet för utbyggnad av konstgräsplaner och får prövas i den kommande budgetprocessen.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 5 590 000 kr varav 1 500 000 beräknas att förbrukas under 2015.
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Utredning Skolekonomi Borås Stad 2011-2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att ovanstående synpunkter översänds till Stadsdelsnämnd Norr.
att Stadselsnämnden säkrar inrapporteringen till SCB samt återrapporterar de korrekta uppgifterna för det gäller antalet
elever per lärare till Kommunstyrelsen.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Stadsdelsnämnd Norr

Utredning Skolekonomi Borås Stad 2011-2015
Stadsdelsnämnd Norr har givit den kommungensamma verksamheten för förskola
skola i uppdrag att utreda skolkostnaderna för hela Borås Stad. Uppdraget formulerades 2015-03-23 ” att uppdra åt Kommungemensam Förskola och Skola att granska
kostnadsutvecklingen för skolverksamheten i alla tre stadsdelar från 2011 och
framåt.”
Ekonomistyrning har tagit del av utredningsmaterialet samt har varit med vid ett par
genomgångar av utredningen.
I utredning beskrivs lärartätheten i förhållande till antal lärare per 100 elever. För
2015 redovisas i utredningen 7,6 lärare per 100 elever och att den från 2011 sjunkit
från 8,2. Skolverket redovisar sedan 2013 antal elever per lärare. I denna jämförelse
redovisar skolverket följande siffror för 2014:
Borås
13,6 elever per lärare
Samtliga kommuner
12,0 elever per lärare.
En genomgång visar att det har missats i inrapporteringen till SCB med ca 50 lärartjänster vilket påverkar siffrorna ovan. Det är viktigt att Staddelsnämnd Norr säkrar
rapporteringen till SCB samt återrapporterar de korrekta uppgifterna för 2014 till
kommunstyrelsen.
Vissa kostnader, som utredningen visar på, har under perioden ökat betydligt mer än
vad uppräkningen genererar och det är främst IT-kostnader och kostnader för skolskjutsar (se diagram 1) och detta är kopplat till politiska ställningstaganden. Även
kostnaderna för externa köp av skolplatser har ökat och detta är till största delen beroende av att antalet elever i friskolan har ökat mer än den generella volymförändringen. Däremot har inte lokalkostnaderna ökat mer än vad de årliga uppräkningarna
generat.
Kompensationen för volymförändring med 50 % som påtalas i utredningen har justerats till 75 % i samband med att Kommunstyrelsen beslutade om budgetramarna för
2016.
Den senaste prognosen (10-dagars uppföljning tom maj 2015) för stadsdelsnämndernas skolverksamhet visar ett prognosticerat underskott 1,2 mnkr efter tilläggsanslaget
som Kommunfullmäktige beslutat om. Detta motsvarar en avvikelse med 0,1 %. Med
de ytterligare satsningar i budget 2016 hittills ca 8 mnkr i och med justeringen av volymkompensationen till 75 % verkar det som att ekonomi är i balans och framtida
satsningar bör ge avsedda resultat.
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När även meritvärdet ligger på en högre nivå i jämförelse med riket (se diagram 2) så
anser Kommunstyrelsen att den in nuläget gjort de satsningar som är nödvändiga och
framtida satsningar får prövas i kommande budgetarbete. Dessutom kommer det
ytterligare resurser via riktade statsbidrag till skolan
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående synpunkter översänds till Stadsdelsnämnd
Norr. Dessutom måste Stadselsnämnden säkra inrapporteringen till SCB samt återrapportera de korrekta uppgifterna när det gäller antal elever per lärare till Kommunstyrelsen.
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Diagram 1
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Diagram 2
Meritvärde i åk 9, lägeskommun (alla skolor i Borås, 16 ämnen)
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Områdeschef för
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2015-05-25

Dnr 2015/SDNN0093

Utredning Skolekonomi Borås Stad
2011-2015
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sammanfattning
Kommungemensam förskola och skola har utrett skolans ekonomi under
åren 2011 – 2012. Rapporten visar att en översyn av resursfördelningsmodellen bör göras då den inte i tillräckligt hög grad kompenserar för
volymökningar. Då ramökningar och tilläggsbelopp tillskjutits under åren
har dessa kompenserat för resursfördelningsmodellens brister och skolan
har i stort sett fått kompensation för kostnadsutvecklingen.
Skolan har fått minskade resurser till undervisning och lärartätheten har
minskat. Detta beror främst på att skolan sedan innan stadsdelsreformen
dragits med underskott i förhållande till tilldelad ram och att detta har
åtgärdats under åren 2012 – 2015, men också på att kostnaderna för
skolskjutsar och datoret ökat med sammanlagt 26 mnkr under perioden, till
följd av politiska beslut.
Det är av stor vikt att den utredning som pågår avseende resursfördelningen
till friskolor blir klar, utifrån att Borås Stad fått kritik ifrån Skolinspektionen.
De skillnader som finns i hur mycket Stadsdelarna lägger på läromedel och
undervisning verkar relevanta utifrån resursfördelningsmodellen.

Ärendet
Ärendet i sin helhet redovisas i bilagd rapport.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Joakim Cannerfors
Områdeschef för
Kommungemensam Förskola och Skola
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Dnr 2015/SDNN0093

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms kunna ha ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.
Utredningen visar att skolans resurstilldelning kan behöva ses över.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och unga skulle gynnas av en ökad ramtilldelning till skolan under
förutsättning att denna inte sker på förskolans bekostnad.
Likabehandling

En förändring av resursfördelningen till fristående skolor så att även dessa
ingår i systemet med socioekonomisk kompensation, skulle öka
likvärdigheten för alla elever i Borås Stad.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-06-15.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Protokollsanteckning
Marie Fridén (M), Birgit Wahlgren (FP), Monica Johansson (C) och Ingela
Hallgren (KD) lämnar in en protokollsanteckning som bifogas i sin helhet
(bilaga 1).
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)

Bo Drysén
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Ordförande

2015-05-25

Dnr 2015/SDNN0093

Stadsdelschef

Utredning
skolkostnader i Borås Stad 2011 – 2015
150525

Handläggare:
Joakim Cannerfors
Kommungemensam Förskola och Skola

Bakgrund och syfte
Efter ett initiativärende från Alliansen i Stadsdelsnämnden Norr som handlade om att låta göra en extern
granskning av skolkostnaderna i stadsdelen, beslutade nämnden 150323 att uppdra åt Kommungemensam
Förskola och Skola att granska kostnadsutvecklingen för skolverksamheterna i alla tre stadsdelar från 2011
och framåt.

Metod
De ekonomiska uppgifterna är hämtade direkt ur Borås Stads ekonomisystemet Agresso där faktiska
kostnader för de olika verksamhetsområdena bokförts för åren 2011 – 2014 och där budgeterade
kostnader för 2015 finns att tillgå. Då stadsdelarna tidigare bokfört sina lokalkostnader för verksamheterna
grundskola, fritidshem och förskoleklass på mycket olika sätt har utredaren valt att redovisa dessa som en
gemensam kostnad för alla tre verksamheterna och använt elevantalet i åk F-9 för att kunna göra en
rättvisande jämförelse över åren. Även inom andra verksamhetsområden har stadsdelarna gjort
förändringar av redovisningen i syfte att ge en mer rättvisande bild av kostnaderna. Detta försvårar
analysen av resultaten.
Antalsuppgifter har hämtats från de uppgifter som stadsdelarna redovisat i Stratsys i samband med
årsredovisning och budget. Uppgifter ang resursfördelning och ramuppräkning har hämtats från utskickat
material från ekonomistyrning.
Områdeschef för Kommungemensam Förskola och Skola har tillsammans med Ekonomichef i Norr valt
vilka parametrar som skall granskas. Ekonomichef i Norr har sammanställt sifferuppgifterna. Dessa har
kommunicerats med ekonomistyrning för att fånga upp eventuella möjliga felkällor eller annan viktig
information innan analysen. Ekonomichefer i de andra stadsdelarna och personal från ekonomistyrning
har beretts tillfälle att lämna synpunkter på materialet varefter områdeschef för Kommungemensam
Förskola och Skola författat denna rapport.

Resultat
I en bilagd excelfil ”sammanställning.xlsx” redovisas hela resultatet i tabellformat. Noteras skall att
totalkostnader redovisas i tusental kr och kostnad per elever redovisas i kr.
Resursfördelningsmodellen

Borås Stad har en resursfördelningsmodell till stadsdelarnas skolverksamheter som tar hänsyn till
förändringar i invånarantal i skolåldern och spridning över åldrar så tillvida att barn 13 – 15 år viktas en
kostnad 20% högre än de yngre eleverna. Av grundskolans medel går en grundresurs motsvarande 85 %
ut per invånare och resterande 15 % omfördelas utifrån social struktur. Man tar då hänsyn till barn till
utlandsfödda (70 %) och vårdnadshavarnas utbildningsnivå (30 %).
Resultatet (år 2015) är Stadsdelen Väster som brukligt fått ca 3 300 kr (4%) mer än Norr per skolbarn och
Öster ca 7 000 kr (8,4 %) mer än Norr. Detta bör man ha i åtanke när man jämför stadsdelarna
sinsemellan.
För fritidshemmet finns en liknande modell men den tar istället mest (70 %) hänsyn till andelen
förvärvsarbetande vårdnadshavare eftersom det är dessa som behöver fritidshemsplats och 30 % hänsyn
tas till invandrarbakgrunden.
Ett särskilt tillägg finns för att kompensera för budgeterade skolskjutskostnader vilka skiljer en del mellan
stadsdelarna beroende på geografiska förutsättningar.
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Alla dessa kostnader räknas upp årligen. För personalkostnaderna är den årliga ökningen 2,5 till 3,0 %
beroende på ingångna löneavtal och för övriga kostnader är den årliga ökningen 1,3 till 2,0 %.
Sammantaget bör alltså ramen per elev ha ökats med 11,5 % för personalkostnader och 6,2 % för övriga
kostnader mellan 2011 och 2015. Totalt motsvarar det 9,5 %. Se tabell 1.

2012
2013
2014
2015

Skola
2,6
2,4
2,0
2,2

personal
3,0
3,0
2,5
2,5

övrigt
2,0
1,5
1,3
1,3

109,5

111,5

106,2

2012-2014

2012
2013
2014
2015

104,9

Fritidshem
2,8
2,7
2,2
2,3
110,4

personal
3,0
3,0
2,5
2,5

övrigt
2,0
1,5
1,3
1,3

111,5

106,2

Tabell 1 Ramuppräkning 2011 - 2015

För fritidshemmet är siffrorna ungefär det samma och där blir totalen 10,4 %. Skola och fritidshem bör
tillsammans ha fått något under 10% ramuppräkning mellan åren.
Men i resursfördelnings-modellen finns också inbyggt att stadsdelarna inte kompenseras för hela ökningen
av antalet elever i grundskolan. Endast 50% av en ökning i elevantal räknas med med hänvisning till att
fasta kostnade för lokaler och administration inte ökar. Detta upplever stadsdelarnas ekonomichefer som
ett bekymmer. Kompensationen skulle kunna vara ca 77% eftersom att de fasta kostnaderna för lokaler
och administration endast uppgår till ca 23% men också för att en elevökning faktiskt kan medföra en del
kostnader för anpassningar av lokaler även om det inte har byggts någon ny skola i Borås på länge. Dock
bör man ha i åtanke att elevökningen som skett i fristående skolor också gett upphov till fler
skolbyggnader. Att endast ge kompensation för 50% av elevökningen leder till att resurserna per elev
ständigt minskar och det får konsekvenser för personaltätheten då denna minskas. Detta upplevs av
stadsdelarna som en brist i modellen.
Vidare utgår särskild ersättning för elva sk. små skolor utanför modellen. Ersättningen är 600 tkr per skola
och denna summa har inte räknats upp under jämförelseperioden.
Utöver de medel som fördelas till stadsdelarna avsätts också anslag till vissa kommungemensamma
verksamheter. Utvecklingsenheten, Specialpedagogiskt kompetenscenter och Centrum för flerspåkigt
lärande till den del som gäller mottagandet, studiehandledning och modersmålsundervisning, finansieras av
centrala medel. Dessa redovisas inte i bilagan. Man bör dock ha i åtanke att övriga kommungemensamma
verksamheter som särskola, förberedelseklass och särskilda undervisningsgrupper, alla finansieras genom
köp och sälj, dvs de bekostas av stadsdelarna medel.
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Faktisk ramökning

Den faktiska ramökningen i resursfördelningsmodellen per elev uppgår under perioden 2011 – 2015 till
10,3 % eller 9,8 % om man räknar in tilläggsanslagen. Se tabell 2.
Verksamheter

Total Utfall 2011 - 2014 och Budget 2015
Kostnad i kr per elev, F-9 (samtliga)

Resursfördelning från Kf exkl tilläggsanslag
Fördelning i kr per elev, F-9 (samtliga)

Resultat i jämförelse med ursprunglig resursfördelning

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Ökning

Ökning i %

1 008 289

1 029 899

1 069 897

1 124 246

1 162 856

154 567

115%

91 922

93 644

94 815

96 007

97 335

5 413

106%

971 843

1 003 500

1 067 900

1 104 001

1 167 247

195 404

120%

88 599

91 244

94 638

94 278

97 702

9 103

110,3%

-36 446

-26 399

-1 997

-20 245

Tilläggsanslag

11 409

23 241

7 653

16 197

Resultat efter tilläggsanslag

-25 037

-3 158

5 656

-4 048

Resursfördelning från KF + tilläggsanslag

983 252

1 026 741

1 075 553

1 120 198

1 176 318

193 066

120%

89639

93357

95317

95662

98461

8 822

109,8%

Fördelning i kr per elev, F-9 (samtliga)

9 071

Tabell 2 Jämförelse utfall och tilldelad ram med och utan tilläggsanslag, totalt (tkr) och per elev (kr/elev)

Resursfördelningsmodellen förefaller med andra ord ändå ha gett kompensation för kostnadsökningarna
trots bristerna gällande volymökningen. Detta förklaras av att ramen vid flera tillfällen förstärkts efter
politiska beslut om satsningar eller omfördelningar. Dessutom har tilläggsanslag under pågående bugdetår
tillskjutits varje år för att kompensera för olika kostnader, t.ex datorkostnader eller läromedelskostnader.
2011 Inför 2011 när det stod klart att kommundelarnas skolverksamhet gick med kraftiga underskott
ökades ramen med 20 mnkr och dessutom fördes ytterligare 15 mnkr över från äldreomsorgen.
Tilläggsanslag 11,4 mnkr
2012 minskades ramen med 4,5 mnkr efter sparkrav.
Tillägssanslag: 23,2 mnkr
2013 förstärktes ramen med 14 mnkr för att öka kvalitén och dessutom fanns i ramen en engångssatsning
på 5 mnkr till läromedel.
Tilläggsanslag 7,7 mnkr
2014 förstärktes ramen med 5 mnkr till extra ökning av lärarlönerna.
Tilläggsanslag 16,2 mnkr
2015 förstärktes ramen med 6 mnkr för administrativt stöd åt rektor samt med 10 mnkr för
kompetenssutveckling. Dessutom överfördes 7,2 mnkr till ramen från Kommungemensam Förskola och
Skola i samband med att SPKC avvecklades samt överföring av medel till kulturresor.
Tilläggsanslag: I skrivande stund finns ett förslag om 9.1 mnkr för beslut i KS
Effekten har därmed kommit att bli att de politiska satsningarna i ramförändringar i stort sett endast har
täckt den bristande kompensationen för volymökningen av antalet elever. Och tilläggsanslagen har
kompenserat för andra kostnadsökningar.
Att verka i ett system med årliga tilläggsanslag och osäkerheten kring dessa gör att det blir mycket
osäkerhet och onödiga påfrestningar i budgetarbetet. Det leder till en ständig planering för neddragningar
som inte blir av.
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Kostnadsutveckling

Sedan stadsdelsreformen 2011 har personaltätheten, trots att ramökningen tack vare extra satsningar följt
kostnadsutvecklingen, sjunkit i stadens skolor. Det är angeläget att försöka förklara orsakerna till detta.
Den personal som är avdelad för att arbeta mot elevernas undervisning består till största delan av lärare
men det finns också elevhälsopersonal och elevassistenter. Rektor kan i viss mån prioritera mellan dessa
grupper och därför kan det vara av intresse att även betrakta den totala personaltätheten för att få en
bättre bild av utvecklingen.

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

2011

2012

2013

2014

2015

Antal heltidslärare per 100 elever

8,2

8,2

8,0

7,9

7,6

Antal elevvård och elevass per 100 elever

1,7

1,4

1,7

1,5

1,6

Borås

9,9

9,6

9,7

9,4

9,2

Antal heltidslärare per 100 elever

8,1

7,9

8,0

7,7

7,0

Antal elevvård och elevass per 100 elever

1,3

1,2

1,3

1,5

1,4

Norr

9,4

9,1

9,3

9,2

8,4

Antal heltidslärare per 100 elever

8,2

8,1

8,0

8,0

8,0

Antal elevvård och elevass per 100 elever

2,2

1,2

1,5

1,1

1,2

10,4

9,3

9,5

9,1

9,2
7,9

Täthet (från Stratsys)
Skola

Väster
Antal heltidslärare per 100 elever

8,3

8,5

8,1

8,0

Antal elevvård och elevass per 100 elever

1,6

1,8

2,4

1,9

2,3

Öster

9,9

10,3

10,5

9,9

10,2

18,1

100,0%

109,5%

121,4%

Förskoleklass
Borås, Elever per heltid pedagogisk personal

18,0

18,0

17,2

18,5

Norr, Elever per heltid pedagogisk personal

17,5

16,0

20,3

19,9

18,8

Väster, Elever per heltid pedagogisk personal

16,0

21,0

17,8

18,6

17,8

Öster, Elever per heltid pedagogisk personal

18,1

16,7

14,8

17,5

17,8

Fritidshem
Borås, Inskrivna barn per heltid ped personal

19,0

20,1

20,1

20,8

21,1

Norr, Inskrivna barn per heltid ped personal

18,4

18,0

18,1

19,1

19,5

Väster, Inskrivna barn per heltid ped personal

22,0

21,0

20,6

21,8

21,1

Öster, Inskrivna barn per heltid ped personal

19,0

21,3

21,4

21,3

22,5

Tabell 3 Personaltäthet 2011 – 2015 (Norrs utfall 2015 uppskattas ge 7,3 på lärare och 1,1 elevassistent, dvs samma tot)

Av tabell 3 framgår att lärartätheten i grundskolan sjunkit från 8,2 lärare per 100 elever 2011 till 7,6 2015.
Noteras bör att 2015 är budgetsiffror och att det faktiska utfallet kan bli annorlunda. Elevassistenter och
elevhälsa sjunker från 1,7 till 1,6, en mer marginell förändring således. Tillsammans sjunker
personaltätheten från 9,9 till 9,2. Givet att vi har ca 9 200 elever motsvarar detta ca 65 årsarbetare färre
2015 jämfört hur det var 2011.
I förskoleklass har personaltätheten knappt förändrats över åren men i fritidshemmet kan man se en
minskning från 19,0 barn per anställd till 21,1 barn per anställd. Då vi har ca 4000 barn inskrivna i
fritidshemmet motsvarar detta ca 20 årsarbetare färre jämfört med hur det var 2011.
Det framgår av tabellen att det är stora olikheter i personaltäthet mellan stadsdelarna. Om vi t.ex tittar på
personaltätheten i grundskolan så har Norr 8,4 , Väster 9,2 och Öster 10,2. Väster har alltså 9,5 % mer
personal än Norr och Öster har 21,4 % mer.
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Om man istället tittar på vad som är budgeterat i undervisningskostnader per elev för personal och
läromedel, se tabell 4, så skiljer det annorlunda. Väster har 5167 kr (11 %) mer än Norr och Öster 7294 kr
(15,6 %). Att procentsatserna är höga beror på att kostnaderna för personal och läromedel endast uppgår
till ca 40 % av totalkostnaderna. Detta innebär att den lärartäthet och medel till läromedel som redovisas
och den budgeterande undervisningskostnaden per elev ligger ungefär som förväntat av
resursfördelningen i de tre olika stadsdelarna.

Läromedel

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

2 232

2 676

2 968

3 425

2 813

Norr

2 365

3 083

3 121

4 010

3 198

Väster

2 510

2 750

2 969

2 984

2 241

Öster

1 790

2 243

2 839

3 467

3 157

Undervisning, elevvård, elevass, skolbibl, specialinst -statsbidrag, tkr
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

48 020

48 433

47 739

48 309

48 385

Norr

45 165

45 675

46 354

45 160

43 581

Väster

48 536

48 700

47 850

48 852

49 705

Öster

49 794

50 452

48 764

50 292

50 915

50 252

51 109

50 707

51 735

51 198

Summa Personal och Läromedel
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Norr

47 530

48 758

49 475

49 170

46 779

Diff

Väster

51 047

51 451

50 819

51 837

51 946

5 167

Öster

51 584

52 695

51 603

53 759

54 073

7 294

Tabell 4 Stadsdelarnas kostnad per elev för undervisning mm

Om man bortser från skillnaderna mellan stadsdelarna kan man alltså konstatera att personaltätheten
sjunker trots att ramökningen hängt med den beräknade kostnadutvecklingen om ca 10 %.
En av de största anledningarna är att skolorna inte någon gång sedan 2011 har haft ett utfall i
överensstämmelse med resursfördelningsmodellen och därför varje år tvingats till anpassningar. Något år
har skolan gått plus om man tar hänsyn till tilläggsanslagen men eftersom dessa oftast kommit en bra bit
in på åren så har det alltid varit anpassningar planerade under våren.
Av tabell 5 framgår hur resursfördelning, tilldelad ram och längst ner även med tilläggsanslag inom
stadsdelen (budget) och utfall ser ut för åren 2011 – 2014. Budget för 2015 finns också redovisad. Här kan
man se att skolan var mycket långt från balans 2011 efter stadsdelsreformen. En vanlig uppfattning som
hördes under det året var att de gamla kommundelarna släppte taget om ekonomin i övergången till
stadsdelar och inte tog ansvar för de anpassningar som var nödvändiga inför 2011. Mycket tyder på att
detta stämmer. Dock skall sägas att det av Borås Stads årsredovisningar framgår att skolan under flera år
innan 2011 haft motsvarande underskott i förhållande till resursfördelningsmodellen och ändå inte haft en
särskilt hög lärartäthet jämfört med riket. Detta väcker naturligtvis frågan om huruvida skolans
ramtilldelning är tillräcklig.
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Borås stad
Resursfördelning+tilläggsanslag
Tilldelad Ram
Utfall
Diff Resursfördelning+tilläggsanslag
Diff ram

2011
utfall
983 252
984 190
1 008 289
-25 037
-24 099

2012
utfall
1 026 741
1 014 048

2013
utfall
1 075 553
1 057 374

2014
utfall
1 120 198
1 112 531

1 029 899

1 069 898

1 124 246

-3 158
-15 851

5 655
-12 524

2015
budget
1 176 318
1 162 725

-4 048
-11 715

Tabell 5 Resursfördelning och tilläggsanslag samt SDN:s ramtilldelning (SDN budget)

Det framgår att stadsdelarna inför 2011 tilldelade skolan en budgetram på 12 347 tkr mer än
resursfördelningen men att utfallet likväl blev hela 36 446 tkr mer än resursfördelningen och 24 099 tkr
mer än tilldelad budget. Samtidigt gavs ett ett tilläggsanslag på 11 409 tkr så resultatet blev att stadsdelarna
drog över de av KF givna medlen med 25 037 tkr. Detta innebär att ingångsläget var att stadsdelarna hade
motsvarande ca 50 årsarbetare för mycket i förhållande till budget och tilläggsanslag och ca 72 årsarbetare
för mycket i förhållande till vad resursfördelningsmodellen gav utrymme åt. Hade man redan då anpassat
sig till resursfördelningsmodellen så skulle antalet lärare/elevassister/elevhälsa per 100 elever kommit ner i
9,1 vilket som av en händelse är mycket nära vad som budgeterats 2015 nämligen 9,2. Av dessa 9,2 är 1,6
elevassistent och elevhälsa så lärartätheten är 7,6. (Sannolikt blir det en förskjutning mot något fler lärare
och färre elevassistenter då stadsdel Norr planerar för större anpassningar på elevassistentsidan än
budgeterat.)
Även om Borås Stad har sjunkande personaltäthet, lägger staden ungefär lika mycket resurser per elev som
rikssnittet. Detta framgår av öppna jåmförelser 2014 och Skolverkets kommunblad 2013. Möjligen kan
man fundera på hur mycket pengar som fördelas till resursfördelningsmodellen men utfallet för Borås
Stads skolor per elev ligger både när det gäller undervisningskostnader och totalt trots allt något över
rikssnittet. Statistiken är från 2013 och det finns anledning att bevaka utvecklingen framgent.

Vilka kostnader har ökat?

Undervisning
I tabell 6 redovisas kostnadsutvecklingen uppdelat på olika verksamheter. Siffrorna för
undervisningskostnader bekräftar den redovisade personaltätheten. Man kan se att
undervisningskostnaden per elev i stort sett legat oförändrat. Ökningen är 0,76 % avrundat i tabellen till 1
%. Här borde siffran snarare varit kring 11 % för att kompensera för löneökningar.
Undervisningskostnaderna är dessutom den i särklass största utgiftsposten så här saknas mycket pengar.
Man kan räkna ut att det skulle ha behövts ytterligare 47 632 tkr för att kunna ha samma personaltäthet
som 2011. Men här ska man alltså ha i åtanke att skolorna förbrukade 36 446 tkr mer än ramen 2011 och
det är en helt logisk konsekvens att dessa anpassningar görs över åren. Kostnaderna för undervisning har
alltså stått still.
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Verksamheter

2011

2012

2013

2014

2015

Ökning

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

i tkr

Fritidshem, tkr (exkl lokalkostnader)

82 433

81 325

84 493

88 552

98 518

16 085

Förskoleklass, tkr (exkl lokalkostnader)

27 960

31 156

35 187

39 497

45 223

24 743

27 258

28 654

30 930

35 749

Kostnad i kr per barn (samtliga inskrivna)
Andel av resursfördelning

Lokaler och fysisk miljö skola, förskoleklass och fritidshem
Vaktmästeri grundskola
Städning och renhållning grundskola
Lokalkostnader, tkr (inkl städ och vaktmästeri)
Kostnad i kr per elev (0-9) i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning
Skolmåltidsverksamhet grundskola, tkr
Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning
Administration grundskola, tkr
Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning
Läromedel, tkr
Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning

Elevvård grundskola
Undervisning grundskola
Elevassistenter
Skolbibliotek, tkr
Statsbidrag grundskol
Undervisning, elevvård, elevass, skolbibl, specialinst -statsbidrag, tkr

Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning
Skolskjutsar, grundskola, tkr
Kostnad i kr per elev (samtliga)
Andel av resursfördelning

Ökning i %

120%

110%

17 263

162%

110%

11 006

144%

3%

3%

3%

4%

4%

158 082
9 501
30 465

165 853
5 484
32 242

165 133
5 245
34 128

169 738
5 478
31 964

175 386
5 643
31 956

17 304

111%

106%

-3 858

59%

111%

1 491

105%

110%

198 048

203 579

204 506

207 179

212 984

14 936

108%

107%

20 098

20 735

20 459

20 081

20 321

223

101%

20%

20%

19%

19%

18%

46 626

44 097

46 719

49 537

50 421

3 795

108%

5 310

5 064

5 290

5 444

5 440

129

102%

5%

4%

4%

4%

4%

50 991

52 759

61 239

62 121

8 955

117%

6 055

5 856

5 974

6 730

6 702

647

111%

5%

5%

5%

6%

5%

19 597

23 303

26 209

31 171

26 075

6 478

133%

2 232

2 676

2 968

3 425

2 813

581

126%

2%

2%

2%

3%

2%

29 535
347 050
39 936
6 386
-1 291

32 496
350 013
34 913
6 663
-2 331

25 695
358 387
33 765
6 938
-3 201

24 848
383 567
33 238
6 871
-8 909

30 037
380 286
37 090
6 965
-5 900

421 616

421 754

421 583

439 614

448 478

26 862

106%

111%

48 020

48 433

47 739

48 309

48 385

365

101%

111%

106%

102%

111%

110%

111%

93%

111%

-2 846
579

109%

111%

-4 609

457%

111%

43%

42%

39%

40%

38%

26 746

29 795

38 808

42 465

41 297

14 551

154%

2 718

3 023

3 859

4 070

3 866

1 148

142%

3%

3%

4%

4%

4%

29 822

31 514

31 699

32 019

33 640

3 818

113%

321 571

330 198

351 860

354 109

34 109

111%

3%

3%

3%

3%

3%

12 886

15 205

21 152

21 741

22 219

9 333

172%

1 310

1 543

2 103

2 084

2 080

770

159%

Andel av resursfördelning
Köpta/sålda grundsk.plats, externt, tkr
Kostnad i kr per extern grundskoleelev
Andel av resursfördelning

Total
Kostnad i kr per elev, F-9 (samtliga)
Varav datakostnader
Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor
Andel av resursfördelning

Resursfördelning från Kf exkl tilläggsanslag
Fördelning i kr per elev, F-9 (samtliga)

Resultat i jämförelse med ursprunglig resursfördelning
Tilläggsanslag

1%

2%

2%

2%

2%

89 389

97 180

106 782

111 232

121 879

32 490

136%

89 211

83 993

88 104

85 827

87 494

-1 717

98%

9%

10%

10%

10%

10%

1 008 289

1 029 899

1 069 897

1 124 246

1 162 856

154 567

115%

91 922

93 644

94 815

96 007

97 335

5 413

106%

13 286

17 813

15 338 0

24 368

11 082

183%

1 513
1%

2 046
2%

1 737
1%

2 678
2%

1 165

177%

971 843

1 003 500

1 067 900

1 104 001

1 167 247

195 404

120%

88 599

91 244

94 638

94 278

97 702

9 103

110,3%

-36 446
11 409

-26 399
23 241

-1 997
7 653

110%

110%

110%

110%

105%

-20 245
16 197

9 071

Resultat efter tilläggsanslag

-25 037

-3 158

5 656

-4 048

Resursfördelning från KF + tilläggsanslag

983 252

1 026 741

1 075 553

1 120 198

1 176 318

120%

89639

93357

95317

95662

98461

109,8%

Fördelning i kr per elev, F-9 (samtliga)

106%

502

320 000

Interna köp+specialinst mm

111%

33 236

Kostnad i kr per särskoleelev (samtliga)

Kostnad i kr per elev (samtliga)

110%

53 166

Köpta/sålda särskoleplats, tkr
Andel av resursfördelning

Riktvärde
(ramuppräk
100% volym)

Tabell 6 Kostnadsutveckling i olika verksamheter 2011 – 2015 tot (tkr) och per elev (kr/elev)

Man bör också särskilt uppmärksamma att det tillkommit mer statsbidrag som gör att kostnadutvecklingen
totalt hållits nere. Medel från etableringsersättningen har via Arbetslivsförvaltningen riktats för insatser på
de skolor som tagit emot många nyanlända. Dels rör det sig om medel som finansierat resurslärare som
arbetat mot vissa elevgrupper, dels har medel använts för att köpa plats i CFL:s förberedelseklasser.
Eftersom statsbidragen bokförs som en intäkt har de faktiska undervisningskostnaderna faktiskt ökat med
ca 7 % men eftersom de riktats mot särskilda elevgrupper och för betalning till förberedelseklass så har det
i någon mening inte kommit övriga elever till del.
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Lokalkostnader
Tvärtom vad som ofta hörts sägas i debatten har lokalkostnaderna faktiskt inte ökat så värst mycket.
Ökningen är på 8 % vilket är lite mer än de 7 % som ramuppräkningen skulle ge kostnadstäckning för.
Detta är förvisso en ökning men utslaget per elev så så är ökningen endast 1 % över åren vilket
naturligtvis beror på att vi ökat elevtätheten något. Det beror dels på ökning av elevantal men vi har också
stängt både Norrbyskolan och Götaskolan under dessa år. Här kan kort nämnas att skillnaderna är stora
mellan stadsdelarna. Öster och Väster har sänkt sin lokalkostnad per elev med 2 respektive 1 %. Norr har
ökat sin med 8 %! Men naturligvis måste man ju även jämföra kostnaderna per elev i stadsdelarna för att
få en uppfattning om huruvida det brister i likvärdighet. I tabell 7 syns skillnader mellan stadsdelarna för
verksamheterna. Viss skillnad finns men det är inte Norr som ligger högst vilket man kunde ha trott
utifrån kostnadsökningarna.
Lokalkostnader (inkl städ och vaktmästeri)

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per elev (0-9) i stadsdelens skolor

20 098

20 735

20 459

20 081

20 321

Norr

18 817

19 503

19 358

19 757

20 278

100%

Väster

21 134

21 538

21 154

20 580

20 777

102%

Öster

19 935

20 815

20 544

19 761

19 833

98%

Tabell 7 Utvecklingen av lokalkostnader per elev 2011 - 2015

Dock är det ett bekymmer att lokalkostnaden per elev redovisas till 2000 – 4000 kr högre per elev i riket
beroende på vilka nationella data man tittar på t.ex Skolverkets ”Kommunblad 2013” eller SKL:s ”Öppna
jämförelser 2014”. Här kan mycket väl finns redovisningstekniska skäl till att detta inte stämmer och att
Borås inte har särkilt höga kostnader men denna fråga bör utredas djupare av Ekonomistyrning som har
bättre kontroll på denna fråga.

Förskoleklass och fritidshem
Fritidshemmen har i stort sett hängt med i kostnadsutvecklingen som de ska vilket även gäller för
förskoleklass. Dock kan man i tabell 8 se att kostnaden för förskoleklass ökat kraftigt per barn trots att
personaltätheten är oförändrad. Det är inte möjligt att utifrån materialet ge någon annan förklaring än att
det beror på en ökad disciplin kring att bokföra kostnaderna på rätt verksamhet. Det är sedan tidigare känt
att alldeles för lite kostnader bokförts på förskoleklass och ekonomerna har uppmanat till bättring under
de senaste åren. Jämförelser med andra kommuner visar att vi nu ligger mer rätt efter denna utveckling. I
tabell 8 och 9 kan man se att det är förhållandevis stora skillnader mellan stadsdelarna var beträffar
kostnader i förskoleklass men att skillnaden i personaltäthet är mindre. Det förefaller alltså finnas mer att
göra med att komma till rätta med bokföringen. Det kan dock noteras att Norr verkar satsa aningen mer
på förskoleklassen vad gäller personaltäthet. Den borde enligt resursfördelningsmodellen vara lägst.

2011

2012

2013

2014

2015

Förskoleklass (exkl lokalkostnader)

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per barn (samtliga inskrivna)

24 743

27 258

28 654

30 930

35 749

Norr

27 815

30 415

29 210

29 935

37 116

Väster

21 263

26 049

28 677

34 837

33 622

91%

Öster

26 781

26 411

28 220

27 349

37 179

100%

100%

Tabell 8 Kostnadsutveckling i förskoleklass 2011 – 2015.
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Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Förskoleklass

2011

2012

2013

2014

2015

Borås, Elever per heltid pedagogisk personal

18,0

18,0

17,2

18,5

18,1

Norr, Elever per heltid pedagogisk personal

17,5

16,0

20,3

19,9

18,8

100,0%

Väster, Elever per heltid pedagogisk personal

16,0

21,0

17,8

18,6

17,8

94,7%

Öster, Elever per heltid pedagogisk personal

18,1

16,7

14,8

17,5

17,8

94,7%

Tabell 9 Personaltäthet i förskoleklass 2011 – 2015.

Skolmåltidskostnader
Skolmåltidsverksamheten har en mycket liten kostnadsutveckling, 2 % över perioden, se tabell 6 och även
om det skiljer ca 10 % mellan dyrast och billigast stadsdel behöver det inte innebära någon större
kvalitetsskillnad för eleverna. Det kan t.ex. bero på olika transportkostnader eller struktur med
tillagningskök/mottagningskök. Se tabell 10.
Skolmåltidsverksamhet grundskola

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

5 310

5 064

5 290

5 444

5 440

Norr

4 705

4 021

4 728

5 384

5 173

Väster

5 590

5 347

5 246

5 393

5 391

104%

Öster

5 484

5 611

5 813

5 555

5 723

111%

100%

Tabell 10 Kostnadsutveckling skolmåltider 2011 – 2015

Administration
2014 beslutades om en ramförstärkning på 6 mnkr för att rektor skulle kunna öka sitt administrativa stöd.
Detta slår igenom i siffrorna. Kostnaden har ökat med 17 % totalt och 11 % per elev. Detta är väntat och
önskat. Se tabell 6
Läromedel inkl IKT
I tabellen 6 redovisas läromedelskostnaden per elev. Denna ökade kraftigt mellan 2011 och 2014. Från
2232 kr till 3425 kr, en ökning på 53 % Totalt en ökning på ca 11 mnkr. Detta beror främst på beslutet om
att elever från åk 5 ska ha ett personligt digitalt redskap. Denna satsning har under något år kompenserats
genom att återbetalda AFA-medel satsats på IKT-utrustning. Någon kompensation genom särskild
ramhöjning har inte skett. Här är alltså en av anledningarna till att undervisningsverksamheten minskas.
I siffrorna för stadsdelarnas budget 2015 är läromedelsanslaget sänkt med ca 5 mnkr! Hur detta ska gå till
är tveksamt. Leasingkostnader för datorer och plattor ligger kvar. Utredaren spekulerar i om inte denna
post är underbudgeterad.
IKT
Utredaren har särskilt granskat IKT-kostnaderna eftersom dessa flitigt debatterats de senaste åren. Av
tabell 11 framgår att skolornas totala kostnadökning mellan åren 2011 och 2014 är just 11 mnkr även om
man tar hänsyn till uppdelningen av arbetsplatstjänsten och övriga datorkostnader. Denna utredning syftar
inte specifikt att reda ut förhållandena kring priset för arbetsplatstjänsterna och avgifterna för elevernas
uppkopplingar men konstaterar ändå att IKT-kostnaderna totalt ökade 83 % på tre år och att detta har
kommit att tas från personalresurserna.
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Spec IKT - kostnader
Källa: Agresso
Borås stad
2011

Utfall
2012

2013

2014

11 663
6 150
17 813

13 024
2 314
15 338

12 550
11 818
24 368

136
62
0
469
7 203
3 793
11 663

140
69
0
946
7 341
4 528
13 024

141
68
17
1 238
6 792
4 294
12 550

180
326
37
66
34
38
Lokalkostnader
4 756
1 615
Administration grundskola
4 854
3 302
Läromedel
3 425specialinst
803
Elevvård, undervisning, elevassistenter-statsbidrag+
13 286
6 150

3
22
48
87
1 365
789
2 314

4
18
-2
142
7 134
4 522
11 818

Arbetsplatstjänsten
Övriga datakostnader

13 286
13 286

Ökn
11 082
183%

Arbetsplatstjänsten, spec
Fritidshem, tkr
Förskoleklass, tkr
Lokalkostnader
Administration grundskola
Läromedel
Undervisning mm

Övriga datakostnader, spec
Fritidshem, tkr

Förskoleklass, tkr

Tabell 11 Kostnadsutveckling IKT 2011 – 2014

Skolskjutsar
I tabell 6 kan utvecklingen av skolskjutskostnaderna ses. Till följd av politiskt beslut om att elever får
skolskjuts till andra skolor än den där kommunen skulle ha placerat eleven, har kostnaderna ökat betydligt.
Kostnaden ökade från 26 746 tkr år 2011 till 42 465 tkr för 2014. Detta är en ökning med 59 %! Slår man
ut det per elev är ökningen 50% och detta på bara tre år. Eftersom beslutet om mer frikostig skolskjuts
inte kom med extra riktade medel har kostnaderna har alltså ökat med kanske 15 mnkr jämfört med om
kostnaderna bara ökat 10% under perioden. Detta är alltså ytterligare en anledning till att
undervisningsverksamheten utarmas.
Det finns redan här anledning att uppmärksamma skillnaderna i stadsdelarna och dessutom fundera över
hur det är budgeterat för 2015. Tabell 12 visar i detalj utvecklingen:
Skolskjutsar, grundskola, tkr

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Total Kostnad

26746

29795

38808

42465

Borås, Kostnad i kr per elev (samtliga)
Norr total kostnad
Norr, Kostnad i kr per elev (samtliga)
Väster total kostnad
Väster, Kostnad i kr per elev (samtliga)
Öster total kostnad
Öster, Kostnad i kr per elev (samtliga)

Budget Diff 11 - 14 Diff 14 - 15
41297
15719
-1168

2 718

3 023

3 859

4 070

3 866

7 469

7 879

9 837

10 425

11 400

2 962

3 095

3 817

3 931

4 108

11 106

12 943

16 093

17 935

17 123

2 978

3 397

4 072

4 321

4 064

8 171

8 973

12 877

14 104

12 774

2 277

2 564

3 651

3 886

3 458

2956

975

6829

-812

5933

-1330

Tabell 12 Kostnadsutvecklingen för skolskjutsar

Inför 2015 års budget har man lagt ut 1,1 mnkr mindre än 2014 vilket kan bero på att när
Kristinebergskolan och bron i Rydboholm öppnas så leder det till minskade kostnader och samma för när
Bodaskolans elever kommer tillbaka från Björkängen. Men samtidigt finns ju en ökning av elevantalet i
både Öster och Väster så utredaren är tveksam till om budget kan hållas.
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Särskola
Kostnaderna för särskola har ökat något mer än ramuppräkningen till följd av att en större andel elever
läser efter träningsskolans kursplan. Dessa elever kostar betydligt mer än de särskoleelever som läser
ämnen. Kostnadsökningen totalt är 13 % istället för ramuppräkningens 10%. Kostnadsökningen per elev
är dock endast 11 % men eftersom varje elev i träningskolan kostar nästan 500 tkr så innebär små
förändringar i elevantal stora kostnader. Detta har alltså utarmat undervisningsanslagen till grundskolan
med ca 2 mnkr.
Internt köp och sälj specialinstitutioner (särskilda undervisningsgrupper)
Kostnaderna har rusat i höjden. Se tabell 6. Kostnaderna har ökat med 9 mnkr under perioden 2011 –
2015. En liten ökning i Kommunikationsklass har skett men också en minskning när Funningen och
Sjöhagen lades ner. Den stora ökningen är kostnader för nyanlända elever som rektorerna beslutar placera
i CFL:s förberedelseklass. Merkostnaden beräknas till nästan 6897 tkr. Arbetslivsförvaltningen har dock
fört över stadsbidrag 10 000 kr per år per etablerad, sammanlagt 2 790 tkr. För Asylsökande söker
skolorna själva i statsbidragen 62 600 kr per elev och år.
En plats i förberedelseklass kostar dock 108 000 kr per år så dessa ersättningar räcker inte långt. Om
eleverna går där en termin så är pengarna slut för resten av året och eleverna får gå in utöver i vanlig klass.
Väl där kan de dock få anslagsfinansierad studiehandledning av CFL. Borås Stad har ett förhållandevis väl
utvecklat system för att kompensera för nyanlända men när det har kommit så många nyanlända som det
gjort de senaste åren så märks det på undervisningsresurserna, framför allt på de sex skolor som tagit emot
flest. Under ett av åren kompenserades stadsdelarna för extra kostnader för förberedelsklassundervisning.
Här bedömer utredaren att det behöver riktas mer resurser.
Arbetslivsförvaltningen beslutade den 19/5 om att överföra 15 mnkr till förskola och grundskola av
etableringsmedlena att fördelas via Utvecklingsenheten. Detta uppfattas som mycket positivt av
stadsdelarna. För att få bättre möjlighet till framförhållnnig och planering föreslår utredaren att man på
något sätt fastställer ett regelverk kring hur elevernas etableringsmedel skall användas som gör att skolan
vet vad som kan förväntas istället för att löpande invänta beslut från Arbetslivsförvaltningen.
Köpta/Sålda platser externt
De totala kostnaderna för elever i friskolor och ett par i annan kommun, har ökat kraftigt under perioden.
Se tabell 6. Kostnaderna har ökat från 89 389 tkr år 2011 till 121 879 tkr år 2015. En ökning med 32 490
tkr och 36 % således. Detta beror naturligtvis framför allt på att ett ökat antal elever valt fristående skola.
Kostnaden per elev i extern skola har dock faktiskt minskat med 2 % över perioden till följd av lägre
ersättningar. Dels beror detta på en lägre uppräkning och justeringar i ersättningsmodellen men också på
att utbetalningar av ersättning för elever med omfattande stödbehov minskat på grund av hårdare
bedömning och vägledande rättsfall. Dessutom köper Borås Stad inte längre platser för elever med autism
i andra kommuner.
Det är komplicerat att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för placering i fristående skola. Ett par
aspekter bör dock nämnas. Vi ser en stadig ökning av både antal och andel av elever som väljer fristående
skola. Se tabell 13. Detta innebär att vi har svårt att fylla de kommunala skolorna och vi får ökande
lokalkostnader per elev. Stadsdel Väster har stängt två skolor och därmed mött problemet på ett bra sätt.
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Elever i friskola
Norr
Väster
Öster
Borås

2011
219
491
292
1 002

2012
248
590
319
1 157

2013
273
607
332
1 212

2014
304
645
347
1 296

2015
318
715
360
1 393

Ökning

99
224
68
391

Ökning i %

145%
146%
123%
139%

Tabell 13 Elevutveckling i fristående skola

När det gäller principerna för hur ersättningen till de fristående beräknas har Borås Stad valt en modell där
de fristående får genomsnittskostnaderna för Borås Stad efter vissa avdrag. Detta har kritiserats av
Skolinspektionen som kräver att även de fristående får pengar utifrån de socioekonomiska principerna
som tillämpas för de kommunala skolorna. En arbetsgrupp arbetar för närvarande med frågan.
Det går redan att visa att de fristående skolorna i samma grad har elever med invandrarbakgrund. De
fristående har 13,2 % och de kommunala har 13,7%. Därmed borde inte denna faktor göra så stor
skillnad. Om man däremot avgränsar faktorn till att gälla nyanlända (som ankommit för fyra år sedan eller
kortare) så ökar skillnaderna. De fristående har då 4,7 % nyanlända jämfört med de kommunala som har
8,2 %
Tar man dessutom hänsyn till elevernas skolbakgrund där elever från vissa länder har mycket stora brister,
ja då går dessa nästan helt och hållet i de kommunala skolorna. Det är ju stor skillnad att komma hit som
polskt läkarbarn med fullständig skolgång i fjortonårsåldern eller som somaliskt barn från ett flyktingläger i
Eritrea utan någon annan skolbakgrund än koranskola. För att ta just dessa två nationaliteter som exempel
så har är 0,07 % av de fristående skolornas elever nyanlända polska och 0,2 % av de kommunala. De
fristående har 0,21 % nyanlända somaliska elever medan de kommunala har 2,87 %, mer än tio gånger så
stor andel alltså.
Den andra faktorn som handlar om vårdnadshavarnas utbildningsnivå är ännu inte dokumenterad för
eleverna på de fristående skolorna men ett rimligt antagande är att benägenheten att välja fristående skola,
eller annan skola än den närmaste för all del, ökar med utbildningsnivån.
Konsekvenserna sammantaget av detta blir att de fristående skolorna till ett genomsnittligt pris tar emot
de minst resurskrävande eleverna och det omvända gäller då för de kommunala.
Det är inte möjligt att inom ramen för denna utredning exakt fastställa de ekonomiska effekterna av en
annorlunda modell där hänsyn tas till socioekonomiska faktorer även för de fristående. Det skulle krävas
en fullskalig simulering på individnivå vilket planeras att göras i augusti.
Man kan dock som exempel göra en snabb kalkyl på nyanlända. Om man skulle bestämma sig för att styra
15 % av av ramen efter avdrag för förskoleklass, fritidshem, skjolskjutsar och lokalkostnader dvs ca 117
mnkr till de elever som är nyanlända utöver grundtilldelningen så skulle 5,3 mnkr flyttas från fristående till
de kommunala skolorna. Varje skola, både fristående och kommunal skulle då få 125 133 kr extra per
nyanländ elev. Skulle man dessutom definiera ett antal särskilt utsatta länder skulle omfördelningen av
medel till de kommunala skolorna bli ännu större. Observera att detta bara är ett räkneexempel för att
illustrera principen.

Jämförelse mellan stadsdelarna

I tabellerna 14 och 15 kan man se alla skillnaderna mellan stadsdelarna uppdelat på verksamheter. Man bör
då ha i åtanke att meningen är att det skall vara en skillnad där Väster har ca 4 % mer än Norr och Öster
8,4 % mer än Norr totalt. Det finns inte någon konsekvens i att stadsdelarnas verksamheter alltid är tripp
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trapp trull i ovan nämnda ordning och detta är nog inte heller möjligt. Dessutom kan man tänka så att det
framför allt är inom verksamheterna Läromedel och Undervisning som skillnaderna i resurser bör slå
igenom. Sedan kan skillnader i förutsättningar vad gäller t.ex skolskjuts och geografi vara helt relevanta.
Jämförelse mellan stadsdelar

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per barn (samtliga inskrivna)

20 384

19 578

20 360

21 079

Norr

21 154

23 429

22 608

22 658

22 736

100%

Väster

21 597

18 758

19 732

19 674

22 946

101%

Öster

18 320

17 684

19 358

21 519

21 989

97%

Borås, Kostnad i kr per barn (samtliga inskrivna)

24 743

27 258

28 654

30 930

35 749

Norr

27 815

30 415

29 210

29 935

37 116

Väster

21 263

26 049

28 677

34 837

33 622

91%

Öster

26 781

26 411

28 220

27 349

37 179

100%

Borås, Kostnad i kr per elev (0-9) i stadsdelens skolor

20 098

20 735

20 459

20 081

20 321

Norr

18 817

19 503

19 358

19 757

20 278

100%

Väster

21 134

21 538

21 154

20 580

20 777

102%

Öster

19 935

20 815

20 544

19 761

19 833

98%

Kommentarer

Fritidshem (exkl lokalkostnader)
22 565

Förskoleklass (exkl lokalkostnader)
100%

Lokalkostnader (inkl städ och vaktmästeri)

Skolmåltidsverksamhet grundskola
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

5 310

5 064

5 290

5 444

5 440

Norr

4 705

4 021

4 728

5 384

5 173

100%

Väster

5 590

5 347

5 246

5 393

5 391

104%

Öster

5 484

5 611

5 813

5 555

5 723

111%

Administration grundskola
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

6 055

5 856

5 974

6 730

Norr

5 458

5 739

6 170

6 735

6 550

6 702 Lust att lära
100%

Väster

5 933

5 696

5 029

5 810

7 267

111%

Öster

6 701

6 144

6 935

7 833

6 168

94%

Läromedel
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

2 232

2 676

2 968

3 425

2 813

Norr

2 365

3 083

3 121

4 010

3 198

100%

Väster

2 510

2 750

2 969

2 984

2 241

70%

Öster

1 790

2 243

2 839

3 467

3 157

99%

48 385

Undervisning, elevvård, elevass, skolbibl, specialinst -statsbidrag, tkr
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

48 020

48 433

47 739

48 309

Norr

45 165

45 675

46 354

45 160

43 581

100%

Väster

48 536

48 700

47 850

48 852

49 705

114%

Öster

49 794

50 452

48 764

50 292

50 915

117%

Tabell 14 Jämförelse mellan stadsdelarna (Fortsätter på nästa sida i tabell 15)

Ett par av verksamheterna sticker ut med betydligt större skillnader mellan stadsdelarna. Förskoleklassen
är en sådan där det skiljer 3 500 kr per barn och år. Detta kan handla om bokföringsteknik men skulle
kunna vara icke avsedd kvalitetsskillnad.
Västers administration sticker ut både i budget 2015 och ökningen från 2011 och förklaras dels av att de
valt att satsa mer i år och dels att de tidigare år konterat biträdande rektorer och intendenter på
undervisning istället, så ökningen är mindre än tabellen ger uttryck för.
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Undervisning sticker ut där Norr har påfallande mycket mindre än Öster och Väster i budget som
sinsemellan ligger som de borde. Anledningen borde vara att Norr skola har högre kostnader inom annat
men det är inte lätt att utläsa ur materialet. Istället verkar skillnaden helt enkel bero på att t.ex Öster
faktiskt har budgeterat med 6 999 kr mer per elev totalt och det är i undervisningen den stora skillnaden
visar sig och då får det ett stort genomslag. Undervisningskostnaderna står ju för knappt hälften av alla
kostnader och det bör ju vara just i undervisningen som resursfördelningen slår igenom. Detta medför att
de extra satsade pengarna på t.ex Öster får dubbelt så stort procentuellt utfall och därmed stämmer
skillnaderna överens med intentionerna i resursfördelningsmodellen. Att Väster ligger högre än förväntat
på undervisning kan ha sin förklaring i att de bokfört elevdatorer här i stället för på läromedel där de ju
ligger betydligt lägre än de övriga.

När det gäller skolskjutsar är det omvänt så att Norr har högst kostnad per elev. Dock kompenseras det
för dessa kostnader i resursfördelningsmodellen så det ska inte påverka fördelningen på övriga
verksamheter.
Skolskjutsar, grundskola, tkr

2011

2012

2013

2014

2015

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

Budget

Borås, Kostnad i kr per elev (samtliga)

2 718

3 023

3 859

4 070

3 866

Norr

2 962

3 095

3 817

3 931

4 108

100%

Väster

2 978

3 397

4 072

4 321

4 064

99%

Öster

2 277

2 564

3 651

3 886

3 458

84%

Köpta/sålda särskoleplats, tkr
Borås, Kostnad i kr per särskoleelev (samtliga)

261 596

321 571

330 198

351 860

354 109

Norr

197 750

321 833

345 980

399 838

419 706

100%

Väster

312 525

324 000

345 405

340 892

329 881

79%

Öster

244 086

319 267

312 023

342 317

351 389

84%

Köpta/sålda grundsk.plats, externt, tkr
Borås, Kostnad i kr per extern grundskoleelev

89 211

83 993

88 104

85 827

87 494

Norr

79 767

83 754

84 491

85 385

84 038

100%

Väster

90 864

78 798

85 247

83 278

86 117

102%

Öster

93 517

93 790

96 298

90 954

93 281

111%

Produktionspris (från Stratsys)
Borås, Kostnad i kr per elev i stadsdelens skolor

81 876

83 240

83 275

83 614

82 605

Norr

76 902

78 601

80 359

79 753

76 473

100%

Väster

84 108

84 612

83 588

81 639

83 107

109%

Öster

83 386

85 539

85 338

89 228

87 223

114%

Tabell 15 Jämförelse mellan stadsdelarna (Fortsättning från tabell 14 föregående sida )

Det framgår att det finns stora skillnader i vad de tre stadsdelarna betalar för elever i extern verksamhet,
köpta platser. Alla betalar ju samma pris för de fristående skolorna i Borås och för vanliga kommunala
skolor i grannkommunerna. Däremot finns i dessa kostnader inräknat elever i specialskola som exempelvis
dövskolor och skolor i t.ex HVB-hem och liknande och dessa skolor har betydligt högre priser. Att Öster
har högre kostnader beror på att det finns fler elever i sådana skolor.
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Sammanfattande analys

Borås Stads resursfördelningsmodel minskar succesivt resurserna till undervisning då en alldeles för liten
del nämligen 50% av elevökningen kompenseras. Då ”fasta” kostnader som Lokalkostnader och
administration endast uppgår till 23 % av resursförelningen från KF borde volymkompensationen för
elever ökas till åtminstone 77 %. Man kan också tänka sig att fasta kostnader bryts ut ur modellen och
istället ge full volymkompensation.
Systemet med årliga tilläggsanslag bör undvikas och om möjligt byggas in i budgetprocessen för att
undvika onödigt fokus på nerdragningar som inte blir av.
De politiska besluten om skolskjuts och IT-redskap borde ha följts av resurser. Sammanlagt rör det sig om
kostnadsökningar på ca 15 + 11 = 26 mnkr vilket motsvarar 50 - 60 årsarbetare. Lärartätheten skulle då
väsenligt förbättras. Alternativt kan reglerna för skolskjuts stramas åt igen.
En översyn av hur etableringsmedel för elever från migrationsverket regelmässigt kan föras till skolan bör
göras.
Lokalkostnaderna förefaller vara betydligt dyrare än riksnittet. Det bör klarläggas via en separat utredning
om detta är fallet. Det kan finnas bokföringstekniska förklaringar på Borås Stads-nivå. Skulle det vara så
att vi de facto ligger betydligt över rikssnitt är det angeläget att på sikt hålla ner kostnaderna för att kunna
öka bemanningen i stället.
De skillnader som finns i hur mycket stadsdelarna lägger på undervisning och läromedel verkar vara
relevanta utifrån resursfördelningsmodellen.
Då skolan historiskt sett har gått med underskott i förhållande till resursfördelningsmodellen bör man
fortsätta ansträngningen att hålla sig till ramen i resursfördelningsmodellen under förutsättning att medel
för skolskjuts och IT tillförs ramen.
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