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Månadsuppföljning oktober 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av oktober 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för perioden på 20,8 mnkr och 
prognostiserar ett överskott vid årets slut på 15,0 mnkr. 

Nämnden ser att den effekt som uppstod på grund av pandemin under våren 
2020 med mindre efterfrågan på nämndens insatser är bruten. Sedan hösten 
2021 har insatserna och därmed även volymerna för nämnden ökat. Nämnden 
har en ansträngd situation gällande att få så kallade vobo-beslut verkställda. Det 
in sin tur ger effekter på beläggningssituationen inom korttid som i sin tur ger 
effekter på beslutade och utförda timmar inom hemtjänsten. Hela insatskedjan 
får en direkt påverkan på nämndens ekonomi då den ekonomiska styrmodellen 
fördelar ut medel utifrån utförda volymer till de verkställande verksamheterna 
som ska anpassa sina kostnader i förhållande till dess intäkter. 

Överskottet på 15,0 mnkr kopplas främst till minskade kostnader i 
utvecklingsprojekt som införandet av trygghetsskapande välfärdsteknik, som 
ligger efter den ursprungliga införandeplanen, förskjutning av framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM), mindre beräknade kostnader för 
bostadsanpassning och ett överskott på volymer. 

Intäkterna har en total avvikelse på -0,6 mnkr. Statsbidragen har en negativ 
avvikelse gentemot budget på 5,8 mnkr, en avvikelse som under året förväntas 
minska och vid årets slut uppgå till -3,5 mnkr. Årsavvikelsen förklaras främst av 
att det finns mindre asylsökande brukare att återsöka medel för än tidigare år 
men även för att planerade insatser avseende trygghetsskapande välfärdsteknik, 
som ska finansieras av tidigare avsatta statsbidrag, skjuts framåt. Avgifter och 
övriga intäkter har för perioden en positiv avvikelse på 5,2 mnkr och beror till 
stor del på ökade egenavgifter på grund av ökad efterfrågan av nämndens 
insatser. 

Kostnaderna har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 21,4 mnkr 
och beror främst på lägre kostnader för material och tjänster om 15,6 mkr samt 
ett överskott inom lokalkostnader på 4,6 mnkr. Överskottet inom lokalerna 
beror på att vissa lokalvårdskostnader budgeterats här, som dock redovisas 
under material och tjänster. Personalkostnaderna som under början av året var 
den främsta anledningen till överskott på kostnadssidan uppgår för perioden till 
+1,5 mnkr. 

Det stora överskottet för perioden beror bland annat på att en del av nämndens 
planerade arbeten under året ännu inte belastar resultatet, såsom till exempel 
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trygghetsskapande välfärdsteknik (den del som inte finansieras av statsbidrag) 
och FVM. Vid årets slut förväntas ett underskott på personalkostnader främst 
kopplat till att ett idag upphandlat vård- och omsorgsboende från oktober 
månad tillfälligt övertagits i kommunal regi och drar upp posten. 
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1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 
Verksamhetens nettokostnader 

  Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget Nettoutfall Avvikelse/

utfall 
Prognos    

avvikelse för 
helåret 

Central 
administration 48 544 40 453 35 349 5 104 4 500 

Politisk verksamhet 2 732 2 277 1 905 372 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 731 837 607 260 584 337 22 923 26 000 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 579 887 481 921 485 110 -3 189 -12 000 

Övrig verksamhet 100 550 82 794 87 216 -4 422 -3 500 

Buffert 0 2 0 2 0 

Nettokostnad totalt 1 463 550 1 214 707 1 193 917 20 790 15 000 

Kommunbidrag 1 463 550 1 214 707 1 214 707 0  

Resultat efter 
kommunbidrag 0 0 20 790  15 000 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jämfört med 
tillgängliga medel 0    15 000 

      

Ackumulerat resultat      

Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för perioden på 20,8 mnkr och prognostiserar ett 
överskott vid årets slut på 15,0 mnkr. 

Nämnden ser att den effekt som uppstod på grund av pandemin under våren 2020 med mindre 
efterfrågan på nämndens insatser är bruten. Sedan hösten 2021 har insatserna och därmed även 
volymerna för nämnden ökat. Nämnden har en ansträngd situation gällande att få så kallade vobo-
beslut verkställda. Det in sin tur ger effekter på beläggningssituationen inom korttid som i sin tur ger 
effekter på beslutade och utförda timmar inom hemtjänsten. Hela insatskedjan får en direkt påverkan 
på nämndens ekonomi då den ekonomiska styrmodellen fördelar ut medel utifrån utförda volymer till 
de verkställande verksamheterna som ska anpassa sina kostnader i förhållande till dess intäkter. 

Överskottet på 15,0 mnkr kopplas främst till minskade kostnader i utvecklingsprojekt som införandet 
av trygghetsskapande välfärdsteknik, som ligger efter den ursprungliga införandeplanen, förskjutning av 
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), mindre beräknade kostnader för bostadsanpassning och ett 
överskott på volymer. 

Intäkterna har en total avvikelse på -0,6 mnkr. Statsbidragen har en negativ avvikelse gentemot budget 
på 5,8 mnkr, en avvikelse som under året förväntas minska och vid årets slut uppgå till -3,5 mnkr. 
Årsavvikelsen förklaras främst av att det finns mindre asylsökande brukare att återsöka medel för än 
tidigare år men även för att planerade insatser avseende trygghetsskapande välfärdsteknik, som ska 
finansieras av tidigare avsatta statsbidrag, skjuts framåt. Avgifter och övriga intäkter har för perioden en 
positiv avvikelse på 5,2 mnkr och beror till stor del på ökade egenavgifter på grund av ökad efterfrågan 
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av nämndens insatser. 

Kostnaderna har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 21,4 mnkr och beror främst på lägre 
kostnader för material och tjänster om 15,6 mkr samt ett överskott inom lokalkostnader på 4,6 mnkr. 
Överskottet inom lokalerna beror på att vissa lokalvårdskostnader budgeterats här, som dock redovisas 
under material och tjänster. Personalkostnaderna som under början av året var den främsta anledningen 
till överskott på kostnadssidan uppgår för perioden till +1,5 mnkr. 

Det stora överskottet för perioden beror bland annat på att en del av nämndens planerade arbeten 
under året ännu inte belastar resultatet, såsom till exempel trygghetsskapande välfärdsteknik (den del 
som inte finansieras av statsbidrag) och FVM. Vid årets slut förväntas ett underskott på 
personalkostnader främst kopplat till att ett idag upphandlat vård- och omsorgsboende från oktober 
månad tillfälligt övertagits i kommunal regi och drar upp posten. 

2 Central administration 
Ekonomi 

För perioden redovisar verksamheten ett överskott på 5,1 mnkr, vilket förklaras av intäkter som ännu 
inte är utfördelade till utförande verksamheter. Även på kostnadssidan finns överskott som beror på 
inte tillsatta alternativ vakanta tjänster samt att kostnader för årets planerade utvecklingsprojekt inte 
belastar ekonomin, såsom exempelvis framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Vid årets slut 
förväntas ett överskott på 4,5 mnkr. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens stödfunktioner stöttar verksamheten i deras arbete att uppnå sina mål och är i högsta 
grad inblandade i förbättringsarbeten i hela organisationen. Mycket av det förbättringsarbetet som inte 
kunnat genomföras under pandemin hoppas nämnden på att kunna återuppta under året. 

Införandet av Trygghetsskapande välfärdsteknik tar mycket tid i anspråk. Just nu pågår pilotprojekt och 
breddinförande på vård- och omsorgsboendena är framskjutet och planerades ske efter nyår. 

SKR har en pågående överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 gällande "Teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus" som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar 
att utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. Borås Stad är även utsedd som 
en av tio modellkommuner i överenskommelsen, vars syfte är att Staden tillsammans med SKR ska dela 
med sig av erfarenheter till övriga kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge seniorer 
ett digitalt innanförskap. Projektet finansieras fullt ut av statsbidrag. 

3 Politisk verksamhet 
Ekonomi 

Verksamheten har en positiv avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med budgeten och förväntas vid årets slut 
ha förbrukat hela det budgeterade utrymmet. 

Analys av verksamheten 

Nämnden har hittills haft tio möten, varav ett extrainsatt. Likt tidigare år planeras det att i anslutning till 
sammanträdena genomföras informations- och utbildningsinsatser för nämnden. Nämnden beslutade 
under föregående år att genomföra ett test med webbsända sammanträden, vilket kommer pågå under 
ett års tid för att sedan utvärderas. 

Nämnden tog vid ett extrainsatt möte i januari beslut om att verksamheten fick möjlighet att ställa in 
vissa insatser, som kunde prioriteras bort utan att brukare skulle påverkas negativ, då verksamheten 
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hade en mycket utmanande bemanningssituation och svårt att utföra samtliga insatser. Ett beslut som 
upphörde 13 februari då bemanningsläget stabiliserats. 

4 Vård och omsorg i ordinärt boende 
Ekonomi 

För perioden redovisas ett positivt resultat på 22,9 mnkr och årets prognos uppgår till ett överskott på 
26,0 mnkr. Överskottet för perioden beror bland annat på att kostnader för verksamhetens arbete 
avseende införandet av Trygghetsskapande välfärdsteknik ännu inte börjat belasta verksamheten. 
Avvikelsen för volymer inom ordinärt boende uppgår för perioden till 10,0 mnkr och 
bostadsanpassningen redovisar för perioden visar ett överskott på 3,3mnkr. 

På beställarsidan prognostiseras ett överskott för året på 25,9 mkr, av dessa utgör volymer 20,0 mnkr 
(hemtjänsten +23,7 mnkr, dagverksamheten +4,0 mnkr samt korttid/växelvård -7,8 mnkr). En 
budgetavvikelse på statsbidrag beräknas till -1,7 mnkr, som beror på fler att antalet brukare utan svenskt 
medborgarskap blir allt färre. Utöver detta beräknar beställarsidan ett underskott för färdigbehandlade 
patienter på sjukhus på -0,2 mnkr samt ett överskott avseende bostadsanpassning på 3,0 mkr. 

Utförarsidan beräknar mindre avvikelser gentemot budgeten, förutom hälso- och sjukvården som 
räknar med ett underskott inom verksamhetsgrenen på 4,4 mnkr vilket förklaras av svårigheten att 
rekrytera legitimerad personal vilket varit tvunget att lösa med inhyrd bemanning. Ett överskott kopplat 
till införandet av Trygghetsskapande välfärdsteknik förväntas generera ett överskott på 1,9 mnkr och 
vakanser inom förvaltningens stabs- och myndighetsfunktioner som kopplas direkt till ordinärt boende 
beräknas genererat ett överskott på nära 2,0 mnkr. Införandet av fast omsorgskontakt förväntas 
generera ett överskott på 3,5 mnkr. 

Analys av verksamheten 

Verksamheten fokuserar mycket på att hantera platsbristen/köbildningen på vård- och omsorgsboende, 
vilket medför ett hårt tryck på korttidsenheterna som får ta emot brukare i väntan på boendeplacering. 
Bristen på korttidsboende för övriga brukare medför i sin tur hårdare belastning på hemtjänsten. 
Utöver det pågår ett intensivt arbete tillsammans inom närvårdssamverkan Södra Älvsborg kring 
samverkansrutinerna för in och utskrivningsprocessen till och från sjukhus. 

Ett utvecklingsarbete pågår även i samverkan mellan vårdgivarna där beslut om nytt arbetssätt 
förväntas börja att gälla den 16 januari 2023. I stora drag innebär förändringen att förflytta all form av 
möten på sjukhus till brukarens hem efter hemgång. Syftet är att kommunen och i förekommande fall 
primärvården ska få möta brukaren i sin naturliga hemmiljö och ges bättre förutsättningar till ett 
personcentrerat förhållningssätt. 

Hemtjänst 

Under våren ökade hemtjänstens utförda tid, för att därefter falla tillbaka till tidigare nivåer. Under 
hösten syns tendenser på att den utförda tiden återigen ökar. 

Myndighet/biståndshandläggare och hemtjänsten ingår i ett forskningssamarbete med Göteborgs 
universitet och Borås högskola. Det handlar om att utveckla en samtalsmatta som ska vara ett 
kommunikationsstöd vid samtalen med personer som har lindrig till måttlig kognitiv nedsättning 
(demenssjukdom). Det som framkommer från medarbetare som ingår i pilotstudien är att både 
medarbetare och brukare som fått prova på samtalsmetoden känner tillfredsställelse och får upp en fin 
energi i de samtal som bedrivs. 

Arbetssättet med att implementera fast omsorgskontakt, som sedan 1 juli i år är lagstadgat, pågår och 
genomförs i olika arbetsformer och förankras hos samtliga medarbetare. Syftet är att stärka mötet och 
skapa en bra relation mellan den person som har hemtjänst och medarbetare så att kvalitet i form av 
kontinuitet, trygghet, delaktighet och inflytande nås i högre utsträckning. 
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Servicebiträden, vars uppgift är att utföra insatser som inte kräver omvårdnad, beräknas inom kort att 
finnas inom samtliga hemtjänstgrupper. Genom att separera insatserna kan undersköterskorna avlastas 
och fokusera på omvårdnaden. 

Utbildning avseende demens, såväl grund- som påbyggnadsutbildning pågår så att samtliga medarbetare 
inom hemtjänsten har utbildning. Under hösten kommer utbildning avseende psykisk ohälsa också att 
erbjudas samt handledarutbildning. 

Det pågår ett utvecklingsarbete med dag- och nattpersonal. Arbetet syftar till att skapa nya arbetssätt 
inom natt- och larmorganisationen med målet att stärka samarbetet och känslan av trygghet för 
personalen samt öka kompetensen och en förbättrad kvalitet för våra brukare. 

Korttid och växelvård 

Beläggningen på både korttid och växelvård har helt återhämtat sig sedan pandemins utbrott. Sedan 
sommaren 2021 har det varit fullbelagt på förvaltningens tre korttidsenheter, vilket beror på att många 
på korttiden vistas där i avvaktan på att få sitt vobo-beslut verkställt. Sedan december månad 2021 har 
åtgärder vidtagits på grund av platsbristen, vilket möjliggjort en överbeläggning på totalt nio platser. 
Ytterligare åtgärd för att tillgodose behovet av omsorg har varit att köpa korttidsplats i Ulricehamn, 
vilket gjordes fram till sommaren, en åtgärd som återigen aktiverats sedan slutet av oktober. 

Upplevelsen är att många som kommer på korttidsvistelse har stora och uppdämda vård-, omsorgs- och 
sjukvårdsbehov. Ett par personer med extraordinära vård- och sjukvårdsbehov har vårdats under några 
månader på en av nämndens korttidsenheter. Korttidsenheter har behövt bemanna upp för att möta 
behoven. 

Korttidsenheterna deltar inte i de årliga nationella brukarundersökningarna som genomförs av 
Socialstyrelsen, varpå egna brukarundersökningar genomförs för att undersöka nöjdheten. Enkäter 
lämnas ut löpande under året då personen flyttar från korttidsvistelsen. Resultatet för första halvåret 
2022 visar på en stor nöjdhet med bemötandet från personalen, de allra flesta kände förtroende för 
personalen och var sammantaget nöjda eller mycket nöjda med korttidsvistelsen. 

Dagverksamhet 

Det upplevs fullt på dagverksamheterna beträffande inskrivna brukare, dock kommer inte alla på sina 
inplanerade dagar varför det genererar ett överskott på verksamhetspostens volymer. Det har varit svårt 
att hitta nya brukare som är under 65 år till Klubb Viskan, i dagsläget är det tre personer inskrivna. Av 
denna anledning har brukare som fyllt 65 år fått kvarstanna på Dagverksamheten Klubb Viskan för att 
verksamheten inte ska ha för få besökare, ändå finns det platser kvar att belägga där. Öppettiderna kväll 
och helg på Bodagatan finns det ingen direkt efterfrågan på. 

5 Vård och omsorg i särskilt boende 
Ekonomi 

Periodens resultat uppgår till ett underskott om 3,2 mnkr gentemot budget som vid årets slut förväntas 
uppgå till 12,0 mnkr. 

På beställarsidan prognostiseras ett underskott vid årets slut på -2,8 mnkr, vilket till sin helhet beror på 
volymavvikelse. Då det för tillfället är fullt på boendena samt att flera personer står i kö för att få sina 
boendebeslut verkställda är beläggningsgraden hög samt att kön på ej verkställda beslut har ökat. För 
att lösa den uppkomna situationen, där lediga platser inte finns att tillgå inom Staden har avtal tecknats 
med Ulricehamns kommun om köp av vård- och omsorgsplats. Totalt finns fem platser att tillgå och 
förvaltningen beräknar belägga tre av dessa vilket belastar nämndens ekonomi till en kostnad på 1,7 
mnkr. 

Utförarsidan, som avser såväl vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsorganisation, beräknar 
vid årets slut nå ett resultat på -12,0 mnkr. Underskottet beror främst på personalkostnader, där årets 
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början gav en utmaning att hantera bemanningen kopplat till pandemin och den stora smittspridningen 
det innebar. Även sommarbemanningen har påverkat såväl utfall som prognos, där det varit en 
utmaning att hitta rätt kompetens vilket lätt till höga kostnader i såväl tillfälligt anställd som inhyrd 
personal. I det beräknade utfallet ingår även en upprustning av Kvibergs vård- och omsorgsboende till 
en kostnad av 3,0 mnkr. Trygghetsskapande välfärdsteknik beräknar generera ett överskott inom 
verksamhetsgrenen på 2,3 mnkr. 

  

Analys av verksamheten 

Vård- och omsorgsboendena är fullbelagda, en effekt av att många brukare avvaktat inflytt under 
pandemin. När dessa brukare från sommaren 2021 och framåt har varit i behov av sina platser har detta 
uppkommit samtidigt som nyligen beviljade brukare också behövt få sina boendebeslut verkställda. 
Under 2021 har dessutom färre personer avlidit på boende vilket också bidragit till den just nu 
ansträngda situationen med platsbrist. 

När det blir fullbelagt på vård- och omsorgsboendena uppstår en kedjereaktion. Korttidsplatserna 
beläggs med brukare som inte kan åka hem i väntan på boendeplats, vilket leder till att svårt sjuka 
brukare får stanna kvar hemma med omfattande insatser av hemtjänsten och vissa brukare får utökad 
dagverksamhet. Det kan även medföra en större påfrestning på anhöriga. Verksamheten riskerar också 
att få betalansvar för brukare som blir kvar på Södra Älvsborgs sjukhus när korttidsverksamheterna är 
fullbelagda. Och på sikt kan även en särskild avgift behöva betalas till staten för brukare som inte fått 
sitt beslut om insats verkställt inom tre månader. 

2022 budgeterades antalet belagda vobo-platser till totalt 848 stycken, trots att behovsprognosen som 
nämnden tagit fram visar på att behovet utifrån demografin är 891 platser innevarande år och uppgår 
till 903 platser för 2023. Anledningen att fler belagda platser inte budgeteras beror på att nämnden 
endast producerar 868 platser, vilket dock är en ökning med två platser sedan föregående månad, då två 
kontor på Dalsjövägen omdanats till vård- och omsorgslägenhet. Den aktuella situationen är svårlöst då 
staden inte har möjlighet att hastigt öka upp antalet boendeplatser i avvaktan på att nytt Kristinegränd 
med 73 platser står klart i början av 2025. 

Under oktober månad har det skett en omfördelning av antalet platser i egen respektive privat regi då 
Kviberg tillfälligt tagits över i egen regi. Tidigare fanns 155 platser i privat regi, från oktober månad 
finns 72 platser i privat regi. 

Under kvartal 3 år 2022 hade 59 personer inte fått sitt vobo-beslut verkställt inom tre månader. 43 av 
dessa personer har inte fått något erbjudande om placering alls inom tre månader, vilket är en ökning 
med 26 personer sedan föregående kvartal. Under oktober vid ett visst givet datum stod 114 brukare i 
kö på att få flytta in på ett boende. 

Under oktober deltar medarbetare och enhetschefer på boendena på en interaktiv föreställning om 
värdegrund för att stärka ett reflekterande arbetssätt. Föreställningen är menad att vara underlag för 
vidare diskussion kring förhållningssätt på enheterna och syftar till att skapa medvetenhet hos 
medarbetarna om kontaktpersonens roll, teamets betydelse och undersköterskans viktiga roll i teamet. 

Vårdtyngden är hög inom alla boenden med multisjuka äldre som behöver dubbelbemanning samt 
boenden som på grund av stort sjukvårdsbehov kräver en till en -bemanning. Verksamheten upplever 
att andelen komplexa brukarärenden ökar, både i form av omfattande behov av vård och 
omsorgsinsatser och i form av komplicerade sjukdomsbilder hos personer med demenssjukdom. 
Verksamheten ställs på prov utifrån att kunna resurssätta verksamheten i tillräcklig omfattning och med 
tillräcklig kompetens. 

6 Hälso- och sjukvård 
I den organisationsform som nämndens hälso- och sjukvård bedrivs är det svårt att särskilja vad som sker i ordinärt- och 
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särskilt boende varpå analysen av verksamheten redovisas särskilt. Ekonomin för nämndens hälso- och sjukvård 
redovisas under ordinärt- respektive särskilt boende utifrån schablonberäkningar. 

Analys av verksamheten 

Bemanningsläget gällande sjuksköterskor och fysioterapeuter är fortfarande ansträngt till följd av 
vakanta tjänster och verksamheten ser svårigheter i att få vakanta tjänster tillsatta. Det innebär en hög 
arbetsbelastning i personalgrupperna, då den egna poolen inte räcker till i kombination med att 
bemanningsföretagen har svårt att leverera bemanning i den utsträckning som efterfrågas. Samtidigt 
pågår utbildningar som kommit igång efter pandemin vilket leder till att den upplevda stressen hos 
befintlig personal upplevs som hög. I den utsträckning som är möjligt omfördelas personal inom och 
mellan hälso- och sjukvårdsteamen. 

Verksamheten har för avsikt att höja grundbemanningen för att minska kostnaderna för bemanning 
från externa företag. Dock är det svårt att rekrytera vilket är oroande inför framtiden med tanke på 
verksamhetens behov av att förstärka både antalet sjuksköterskor samt kompetensen och omställningen 
till Nära vård. Det är också oroväckande att det är svårt att rekrytera baspersonal, vilket också kan 
påverka verksamheten om det inte finns personal som kan genomföra delegerade insatser. Med 
anledningen av utmaningen att kompetensförsörja kommer verksamheten att utreda om arbetet som 
legitimerad inom hälso- och sjukvården kan differentieras, om nya roller eller professioner kan inrättas i 
verksamheten. 

En analys av resultatet av Öppna jämförelser visar att patienter vid vård- och omsorgboende upplever 
att de har goda möjligheter till kontakt med såväl sjuksköterska som läkare. Vidare har resultatet 
förbättrats gällande arbetet med det riskförebyggande arbetet och palliativ vård i livets slut. Inom det 
riskförebyggande arbetet är det gjort många riskbedömningar dock följs de planerade åtgärderna i 
registret inte upp lika frekvent. Arbetet fortgår och analysen av resultatet kommer att ingå som en del i 
bland annat arbetet med läkemedelprocessen och i arbetet med att säkerställa användandet av BPSD 
registret dvs en god vård och omsorg vid demenssjukdom. 

7 Övrig verksamhet 
Ekonomi 

Utfallet för perioden uppgår till -4,4 mnkr och vid årets slut förväntas resultatet landa på ett underskott 
om 3,5 mnkr. För perioden avviker intäkterna negativt med 2,8 mnkr gentemot budget och förklaras 
främst av att restaurangerna inte når upp till den nivå som rådde innan pandemin, dvs gästerna har inte 
återvänt i den utsträckning som nämnden antagit. Vid årets slut förväntas intäkterna avvika mot budget 
med -4,9 mnkr. Kostnadssidan har en negativ avvikelse för perioden på 1,6 mnkr. Vid året slut 
beräknas en positiv avvikelse på 1,4 mnkr som främst förklaras av avsättningen för nytt tvätteri inte 
förväntas nyttjas under året. 

De kraftigt ökade livsmedelskostnader som är att vänta på grund av det turbulenta världsläget hanteras 
genom stor restriktivitet av personalbemanning och övriga inköp. Utan de förväntade ökade 
livsmedelskostnaderna inom verksamhetsgrenen hade prognosen beräknats uppgå till ett nollresultat. 

Analys av verksamheten 

Kost- och vaktmästeriverksamhet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp uppgår i genomsnitt till 43 % och verksamheten är KRAV-
certifierad på nivå 1. Andelen närproducerade livsmedel uppgår till 24 %. Samtliga enheter inom kosten 
arbetar med att minska matsvinnet och två enheter ingår i matsvinnsprojekt "No Time 2 Waste" med 
Högskolan. 

Implementering av ny leverantör för webbinköp av varor och måltider som genomfördes i slutet av 
föregående år har i stort sett fungerat väl och produktionen av specialkost är omhändertagen med bra 
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resultat i den egna verksamheten. Organisation arbetar systematiskt för att förbättra kvalitet och 
processer i samarbetet med leverantören. 

Upphandlingen av tvätt slutförd och kommer att utföras av Samhall som påbörjade uppdraget i mitten 
av september. Enligt den nya överenskommelsen med mittsamverkan kommer all tvätt framöver läggas 
på den externa leverantören vilket innebär att en översyn av Resursgruppens framtida uppdrag behöver 
göras. Tvättstugan på Sjöbo avvecklas under slutet av 2022 och tvättstugan på Våglängdsgatan under 
våren 2023. 

  

Förebyggande verksamhet 

Nämnden har identifierat välfärdsteknik som en framgångsfaktor för att möta framtida utmaningar 
inom äldreomsorgen. Ett ökat teknikanvändande hos äldre samt bättre användande av välfärdsteknik 
ger även möjlighet till ett självständigare liv och att inträdet till äldreomsorgen troligtvis kan skjutas 
framåt för individen. Seniorer har möjligheten att få digitalt stöd via förenklat beslutsfattande, med 
syfte att få senioren att känna sig trygg med tekniken och därmed bättre kunna ta del av insatser baserat 
på välfärdsteknik. Via nämndens seniorhälsokonsulenter får senioren hjälp med digitalt stöd och 
tekniska lösningar. 

Nya digitala arbetssätt och aktiviteter har provats under pandemin då man inte kunnat ha fysiska möten 
i samma utsträckning som vanligt och de mobila mötesplatserna i form av bussar har lockat många nya 
besökare. Nämndens mötesplatser var stängda under tre veckor i början av året för att stötta övriga 
verksamheter med den svåra bemanningssituationen som då rådde. Visa digitala aktiviteter kunde trots 
detta genomföras. Mötesplatserna öppnade upp igen i mitten av februari. 

Projektet med utlåning av surfplattor till personer från 75 år och uppåt pågår enligt plan och har blivit 
väldigt uppskattat av stadens seniorer och efterfrågan är stor. 

Borås stad uppmärksammades som Sveriges anhörigkommun 2022, för det goda arbete de gör för 
Borås stads medborgare. En viktig del för anhörigstödjarna är nätverkande och information till olika 
aktörer för att sprida kunskap om det stöd de kan ge anhöriga, som har gett ett enormt bra resultat. 
Under året har det varit föreläsningar, möjligheter till träffar i grupper liksom individuellt stöd till 
anhöriga i alla åldrar. 

8 Buffert 
Nämnden avsatte 1 % av kommunbidraget storlek i budgeten till en buffert för oförutsedda kostnader 
enligt gällande reglemente. Nämnden tog på sitt februarimöte beslut om att nyttja 12,0 mnkr av 2022 
års buffert för att finansiera verksamhetens skyddsutrustning efter Kommunfullmäktiges beslut om att 
verksamheterna från och med 2022 själva ska bekosta denna. 

På nämndens septembermöte beslutades att kvarvarande medel ska bekosta oförutsedda kostnader för 
inhyrd legitimerad personal. Men även för att bekosta julaktivitet för de boende på vård- och 
omsorgsboende samt möjliggöra en skattefri julgåva enligt gällande regelverk till nämndens anställda. 

Att det för perioden framgår att det finns 2 tkr kvar i budget för bufferten beror på 
periodiseringsnycklar i ekonomisystemet, en effekt som vid året slut kommer upphöra. 
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9 Verksamhetsmått 

9.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2021 

Budget 
2022 

Utfall Aug 
2022 

Utfall Sep 
2022 

Utfall Okt 
2022 

Antal brukare med hemtjänst, 
väf 

3 055 3 230 2 056 2 064 2 070 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

489 190 537 000 43 079 43 607 46 079 

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

80 185 108 000 7 421 7 421 7 697 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

569 375 645 000 50 500 51 028 53 776 

Brukartid, % 58 65 58,7 57,7 57,4 

9.2 Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2021 

Budget 
2022 

Utfall Aug 
2022 

Utfall Sep 
2022 

Utfall Okt 
2022 

Totalt antal platser 866 866 866 866 868 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

834 848 856 851 854 

9.3 Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2021 

Budget 
2022 

Utfall Aug 
2022 

Utfall Sep 
2022 

Utfall Okt 
2022 

Pågående HSL åtaganden 2 420 2 500 2 358 2 348 2 356 

9.4 Förebyggande 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2021 

Budget 
2022 

Utfall Aug 
2022 

Utfall Sep 
2022 

Utfall Okt 
2022 

Antal besök på mötesplatser 14 970  2 064 2 940 3 128 

Totalt antal belagda dagar på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

10 263 13 700 942 966  
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Verksamhetsmåttens rapportering släpar en månad varpå mått för oktober månad saknas gällande biståndsbedömd dagverksamhet. 

9.5 Egen organisation 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2021 

Budget 
2022 

Utfall Aug 
2022 

Utfall Sep 
2022 

Utfall Okt 
2022 

Personalomsättning, 
tillsvidareanställda i % (de 
senaste tolv månaderna) 

8,7  10,7 11,1  

Sjukfrånvaro, % (de senaste 
tolv månaderna) 

10,1  10,3 10,2  

Verksamhetsmåttens rapportering släpar en månad varpå mått för oktober månad saknas. 

10 Personalomsättning samt sjukfrånvaro 
Personalomsättning 2021-08 - 2022-07 2021-09 - 2022-08 2021-10 - 2022-09 

Nämnd, chef & stöd  5,2 %  5,2 % 4,2 % 

Myndighet  10,8 %  14,4 % 18,1 % 

Hemtjänst  13,5 %  13,9 % 14,1 % 

Förebyggande, korttid & larm  7,7 %  8,0 % 9,2 % 

Vård och omsorgsboende  7,3 %  8,1 % 8,4 % 

Hälso- och sjukvård  16,3 %  17,0 % 17,0 % 

Kost, lokalvård & vaktmästeri  4,0 %  4,0 % 4,1 % 

Totalsumma  10,0 %  10,7 % 11,1 % 
 

Sjukfrånvaro 2022-07 2022-08 2022-09 

Nämnd, chef & stöd  5,1 %   6,7 %  6,0 % 

Myndighet  3,7 %   6,6 %  6,3 % 

Hemtjänst  9,4 %   10,7 %  11,3 % 

Förebyggande, korttid & larm  7,7 %   7,3 %  10,2 % 

Vård och omsorgsboende  7,7 %   9,3 %  11,0 % 

Hälso- och sjukvård  5,8 %   6,9 %  10,0 % 

Kost lokalvård och vaktmästeri  6,3 %   5,7 %  7,3 % 

Totalsumma  7,7 %   8,8 %  10,3 % 
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 

SoL Kvartal 3 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna statistikrapport avseende ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen från 1 juli till och 

med den 30 september. 

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

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

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

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

rapportör.  

Vård- och äldrenämnden ska också till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

lämna statistikrapporter över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. I 

rapporten ska nämnden ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 

rapporterna ska vara avidentifierade.               

Beslutsunderlag 

1. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 3 2022 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-11-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL från 1 juli 2022 t.o.m. den 30 september 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 juli 2022 t.o.m. den 30 september 2022. 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 821       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 619 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 599 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 535 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 456 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 441 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 423 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 378 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 368 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 367 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 365 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 329 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 308 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 296 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 296 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 290 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 259 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 253 K 

 
 
 

 



2 (2) 

 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 juli 2022 t.o.m. den 30 september 2022. 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 242       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 238 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 235 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 225 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 218 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 207 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 204 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 204 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 197 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 196 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 186 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 163 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 163 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 143 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 140 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 140 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 140 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 136 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 129 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 129 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 123 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 122 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 120 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 120 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 juli 2022 t.o.m. den 30 september 2022. 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 113       M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 113 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 112 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 112 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 106 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 106 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 105 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 105 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 102 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 101 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 101 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 101 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 100 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 100 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 99 K 

 
 
 

 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL från 1 juli 2022 t.o.m. den 30 september 2022. 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 95 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 91 K 

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 143 M 

 
Analys 
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Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 60 beslut som inte verkställts inom tre månader, 
vilket är tio fler än föregående kvartal. Av dessa gäller 59 insatsen vård- och omsorgsboende 
och en dagverksamhet för person över 65 år. 
 
Vård- och omsorgsboende - Av de 59 personer som inte fått sitt beslut om vård- och om-
sorgsboende verkställt är det 43 stycken som inte fått något erbjudande om plats på vård- och 
omsorgsboende alls och 16 som valt att tacka nej till det erbjudande man fått. Det är 26 fler än 
under kvartal 2 som inte fått något erbjudande alls. Att personer tackar nej till ett erbjudande 
får bland annat ses som en följd av att alla boenden är fullbelagda. Då uppstår en ökad risk att 
den enskilde inte kan erbjudas den boendeplats man har som sitt förstahandsval och då väljer 
man istället att bo kvar i det ordinära boendet. 
 
Antal månader som den vobo-berättigade har väntat, varav vissa valt att tacka nej till erbjuden 
plats:  

 91-120 dagar (3-4 mån) 19 st 

 121-180 dagar (4-6 mån) 11 st 

 181-240 dagar (6-8 mån) 23 st 

 241 dagar- (8 mån-) 6 st 
 

Det finns en differens mellan nyfattade vård- och omsorgsboende-beslut och antalet som avli-
der på vård- och omsorgsboenden. Detta i sig medför att den finns en köbildning till nämn-
dens boenden samt att de ej verkställda besluten ökar. Nämndens behovsprognos visar på att 
behovet utifrån demografin är 891 platser för 2022 och 903 platser för 2023, och nämnden 
producerar för tillfället 868 platser. Under hela 2022 har det varit ungefär 115 personer kon-
stant i kö, en normal kö får anses vara 50-70 ärenden, då det varje månad fattas mellan 30-45 
beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Under tiden som brukare inte får sitt beslut om vård- och omsorgsboende verkställt och de 
inte kan vistas i hemmet beviljas vissa brukare en korttidsplats. Detta har medfört att det även 
blivit fullbelagt på nämndens korttidsenheter. Med anledning av detta har det behövt vidtas åt-
gärder för att öka upp antalet korttidsplatser. Bland annat överbelägger stadens egna korttids-
enheter upp till nio platser, samt köper nämnden både korttidsplatser och vård- och omsorgs-
boendeplatser i kranskommunen Ulricehamn. Då det finns en risk att platsbristen på vård- och 
omsorgsboende består fram till att det nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står 
klart i början av 2025 (73 nya platser) har förvaltningen tagit initiativ till ett mer långsiktigt ar-
bete kring platsbristen. En styrgrupp med underliggande arbetsgrupper ska arbeta med att 
finna alternativa boendelösningar och andra eventuella åtgärder som ska kompensera bristen 
på boendeplatser. 

 
Biståndshandläggaren har ett uppföljningsansvar under tiden som ett bifallsbeslut inte kan 
verkställas. Syftet är att undersöka hur behovet tillgodoses under tiden och man ska också er-
bjuda alternativt stöd i avvaktan på att den egentliga insatsen kan verkställas. 

 
Dagverksamhet - Beslutet som inte verkställts för dagverksamhet gäller en person som redan 
vistas inom dagverksamheten men har beviljat en utökning från två dagar till tre per vecka. Kö 
finns och denna extra dag kommer tillkomma så snart det finns utrymme att ta emot på ytterli-
gare en dag. 
 

 
Christina Lindén 
Enhetschef 
VÄF Myndighet 
Borås Stad 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Rangefil 
Handläggare 
033 357015 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-29 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2022-00276 1.1.3.1 
 

  

 

Återtagande av tilldelningsbeslut: Förnyad 

upphandling av vård- och omsorgsboende  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att återta nämndens tilldelningsbeslut  

2021-12-14 i upphandlingen av vård- och omsorgsboende. 

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden påbörjade under 2021 en upphandling av vård- och 

omsorgsboende. Nämnden fattade 2021-12-14 ett tilldelningsbeslut i 

upphandlingen. Tilldelningsbeslutet överklagades av en av anbudsgivarna. 

Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade 2022-07-19 en dom om att nämnden 

inte får avsluta upphandlingen innan rättelse skett genom en ny 

anbudsprövning. I en ny anbudsprövning ska två av anbuden förkastas. 

Förvaltningsrättens dom överklagades. Kammarrätten i Jönköping meddelade 

2022-09-30 att kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd och att 

förvaltningsrättens avgörande därmed står fast. Vård- och äldrenämnden 

behöver med anledning av förvaltningsrättens dom återta nämndens 

tilldelningsbeslut. 

Samverkan 

Information på FSG 2022-11-23 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet, Koncerninköp 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Hjärtstartare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att: 
Godkänna rapporteringen av uppdraget. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera med hjärtstartare efter behov i 
nämndens verksamheter. 
 
Föreslå att Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden samordnings- och 

ägaransvar för hjärtstartare i kommunens fastigheter. 

Ärendet i sin helhet 

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att inventera och 

installera hjärtstartare efter behov och rapportera uppdraget till 

Kommunfullmäktige. 

I Vård- och äldrenämndens verksamheter finns 10 hjärtstartare. För dessa tio 

har Vård- och äldreförvaltningen ett serviceavtal med certifierat servicebolag. I 

lokalerna finns ytterligare tre hjärtstartare som inte ägs av Vård- och 

äldrenämnden. Det finns behov av ytterligare 8 hjärtstartare. 

I flera fastigheter bedrivs verksamhet av olika nämnder. För att långsiktigt 

säkerställa tillgång till hjärtstartare, service och registrering i hjärtstartarregistret, 

och för att undvika att flera verksamheter skaffar hjärtstartare till samma 

fastighet, förordar Vård- och äldrenämnden att Lokalförsörjningsnämnden 

åläggs samordnings- och ägaransvar för hjärtstartare i kommunens fastigheter. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
med hjärtstartare efter behov i nämndens verksamheter. 
 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna rapporteringen av uppdraget 
och översända detta till Kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 

1. En hjärtefråga, kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12 § 98 

2. Inventering hjärtstartare VÄF 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-11-23 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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2022-05-12 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 76, B 1849) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 142 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: 

Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att motionens första 
att-sats bifalles, att motionens andra att-sats är besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 
lämnat in förslaget: 
- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 

verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare. 
- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 

lungräddning. 
 
Motionen besvaras genom att nämnderna ges uppdrag att inventera behovet 
och installera hjärtstartare efter behov. Motionen besvaras genom att samtliga 
anställda årligen går igenom Borås Stads rutin för Första hjälpen och krisstöd 
och att arbetsplatserna i anslutning till det gör en bedömning av kunskapsläget 
kring hjärt- och lungräddning i arbetsgruppen. Det finns alltid möjlighet att gå 
internutbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningarna ges dels löpande 
under året men det finns också möjligheter för arbetsplatser att utöver dessa 
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tillfällen boka en utbildning efter eget önskemål. Information om 
utbildningarna finns på intranätet under kompetensutveckling/utbildningar.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

Yrkanden 

Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 



Adress Verksamhet
Antal i 
VÄFs ägo

Oklar 
ägare/ ej 
i bruk Behov Anteckning

Bodagatan 36 Dagverksamhet 0 0

Nya Kyrkvägen 7 Dagverksamhet 0
Dela med vobo Gamla 
Kyrkvägen

Rundeln 24 A Dagverksamhet 0 0
Kvibergsgatan 19 Dagverksamhet 0 0
Ramnåsgatan 1 Förvaltningskontoret 1 0
Trandaredsgatan 200 Hemtjänst Brämhult Trandared 1 0
Engelbrektsgatan 2 hemtjänst Centrum 0 1
Dalsjövägen 25 hemtjänst Dalsjöfors 1 0 Oklart vem som äger
Druveforsvägen 32 hemtjänst Druvefors 0 0
Stora Vägen 31 hemtjänst Fristad 0 0
Getängsvägen 26 C hemtjänst Norrby 0 0

Margaretagatan 9 hemtjänst Norrmalm 0
Dela med vobo 
Margaretag. 9

Sanderökroken 1 hemtjänst Sandhult 0
Dela med vobo 
Sanderökroken 2

Klintegatan 20 B hemtjänst Sjöbo 0 1
Hagkällevägen 2 hemtjänst Viskafors 0 0
Bodagatan 36 Korttid Bodagatan 0 0
Kvibergsgatan 17 Korttid Kvibergsgatan 0 0

Sörmarksgatan 207 Korttid Sörmarksgatan 1 0
Oklart vem som äger, 
fastighetsägaren?

Lidaholmsgatan 3 Larm Natt 0 1
Fjällgatan 39 Mötesplats Byttorp Tullen 0 0
Engelbrektsgatan 2 Mötesplats Centrum 1 0 Ej i bruk? 
Dalsjövägen 25 Mötesplats Dalsjöfors 0 0

Gamla Kyrkvägen Mötesplats Fristad 0
Dela med vobo Gamla 
Kyrkvägen 6

Hulta Torg 3 Mötesplats Hulta 1 0 Ihop med FOF
Kristinegränd 3 Mötesplats Kristineberg 1 0 Ihop med FOF

Margaretagatan 5 Mötesplats Norrmalm 0
Dela med vobo 
Margaretag. 9

Sanderökroken 2 Mötesplats Sandared 0
Dela med vobo 
Sanderökroken 2

Sjöbo Torg 4 Mötesplats Sjöbo 1 0 Ihop med FOF

Engelbrektsgatan 2, Duvan Restaurang Duvan 0
Dela med hemtjänst 
centrum Engelbrektsg. 2

Kapplandsgatan 8 Vobo Attendo Kapplandsgatan 1 0
Attendos men betalas av 
VÄF

Seglora Vobo Björkhaga 0 0
Dalsjövägen 25, Dalsöfors Vobo Dalsöfors 1 0
Distansgatan 7 Vobo Distansgatan 1 0
Fagerhultsvägen 1 Viskafors Vobo Fagerhultsvägen 0 0
Furuvägen 1, Sandhult Vobo Furuvägen 0 0
Gamla Kyrkvägen 6, Fristad Vobo Gamla Kyrkvägen 0 1
Hestra Ringväg 4 Vobo Hestra Ringväg 0 0
Klintesväng 2-8 Vobo Klintesväng 0 1
Margaretagatan 9 Vobo Margaretagatan 0 1

Nya Kyrkvägen 7 Vobo Nya Kyrkvägen 0
Dela med vobo Gamla 
Kyrkvägen

Sanderökroken 1 Sandared Vobo Sanderökroken 1 0
Dela med vobo 
Sanderökroken 2

Sanderökroken 2 Sandared Vobo Sanderökroken 2 0 1
Söderkullagatan 64-66 Vobo Söderkullagatan 1 0
Sörmarksgatan 201-205 Vobo Sörmarksgatan 0 0
Våglängdsgatan 153 Vobo Våglängdsgatan 1 0
Ängsjövägen 2, Rydboholm Vobo Ängsjövägen 0 0
Österlånggatan 4 Vobo Österlånggatan 0 1
Totalt 10 3 8
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Yttrande över remiss om riktlinjer - delaktighet och 

inflytande för medborgare 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka riktlinjer för invånarinflytande 
med synpunkt. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till riktlinjer för invånarinflytande på 

remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad.  

I visionen för framtidens Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara 

delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra 

genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. Riktlinjer för invånarinflytande 

skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera 

medborgare i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

Riktlinjerna tar upp fem motiv till att invånare behöver involveras, samt Borås 

Stads principer för ett systematiskt och samordnat arbete för delaktighet och 

inflytande. Vård- och äldrenämnden ser positivt på riktlinjer för 

invånarinflytande men anser att den första principen behöver förtydligas. Den 

första principen lyder: ”Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska 

alltid frågan om att involvera medborgarna övervägas och ställning tas till 

nyttan och syftet med involveringen”. De beslut som Vård- och äldrenämnden 

fattar rör som regel alltid kommuninvånare. Vissa frågor behöver snarare 

möjliggöra inflytande i ett tidigt skede och inte så sent i processen som när 

nämnden ska fatta beslut. Att välja ut några frågor där nämnden arbetar med 

inflytande, är bättre ur ett kvalitetssyfte. Vård- och äldrenämnden tillstyrker 

remissen riktlinjer för invånarinflytande, med synpunkt 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till riktlinjer för invånarinflytande på 

remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad.  

I visionen för framtidens Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara 

delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra 

genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. Riktlinjer för invånarinflytande 

skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera 

medborgare i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. I riktlinjerna definieras 
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medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad eller på annat sätt 

är engagerade i stadens utveckling. 

Riktlinjer för invånarinflytande tar upp fem motiv till att invånare behöver 

involveras:  

 Nya utmaningar, såsom FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030 

 Förståelse för medborgares behov 

 Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet 

 Rätten att var delaktig 

 Delaktighet leder till tillit 

Riktlinjerna tar också upp Borås Stads principer för ett systematiskt och 

samordnat arbete för delaktighet och inflytande:  

 Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om 
att involvera medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och 
syftet med involveringen 

 Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina 
kunskaper och engagemang, men att det är valfritt att delta 

 Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i 
beslut som berör dem 

 Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska 
anpassa former för inflytande efter målgruppens förutsättningar och 
sträva efter en bred representation 

 Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk 
tillhörighet, nationella minoriteter och eventuella 
funktionsnedsättningar 

 Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt 
för medborgarna vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns 
att påverka 

 I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi 
informerar och skapar förståelse om stadens service och de beslut 
som tas 

 Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av 
information, handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna 
synpunkter och förslag till både förtroendevalda och kommunalt 
anställd personal (Tid, plats etc.) 

 Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas 
och återkopplas till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa 
beslutsprocesser och dialoger ska löpande återkoppling göras till 
medborgarna 

 Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och 
utvärderas systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta 

 Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, 
exempelvis som samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför 
varje initiativ 

 
Vård- och äldrenämnden ser positivt på riktlinjer för invånarinflytande men 

anser att den första principen behöver förtydligas. De beslut som Vård- och 
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äldrenämnden fattar rör som regel alltid kommuninvånare. Vissa frågor behöver 

snarare möjliggöra inflytande i ett tidigt skede och inte så sent i processen som 

när nämnden ska fatta beslut. Att välja ut några frågor där nämnden arbetar 

med inflytande, är bättre ur ett kvalitetssyfte. Vård- och äldrenämnden 

tillstyrker remissen riktlinjer för invånarinflytande, med synpunkt.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-11-23. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Verksamhetschef Kvalitet och utveckling 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.



6

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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