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Remittering av utredning gällande 
förberedande åtgärder för att införa 
valfrihetssystem enligt LOV inom 
äldreboende  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen remitterar utan eget ställningstagande, stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och utredning gällande LOV äldreboende till samtliga 
stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för intraservice, nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Vårdföretagarna, 
Famna och Svenska Vård med begäran om yttrande senast 2020-03-27. 

2. Förslag till tidplan för införande av valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och 
omsorgsboende i Göteborgs Stad från och med 2021-04-01, godkänns. 

Sammanfattning 
Den konkurrensutsättning som sker när ett valfrihetssystem inrättas förändrar 
styrmodellen i Göteborgs Stad. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den 
upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som 
angetts i förfrågningsunderlaget och kan inte begränsa antalet utförare. Göteborgs Stads 
utförare och privata utförare kommer att konkurrera om hyresgäster på lika villkor. Om 
egenproduktion inte blir valda kan tomgångsplatser komma att uppstå.  

Möjligheterna för kommunen vid införande av LOV är att kommunen inte behöver stå för 
den investering som nybyggnation kräver. På sikt kommer det att finnas en överkapacitet 
av lägenheter i takt med att privata utförare bygger nytt. Detta behöver beaktas i 
kommande planering så att tillgång och behov hänger samman så långt det är möjligt 
även i ett LOV-system. Stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd har ett 
förberedelsearbete som kräver fokus på förändrad styrmodell och ekonomiska risker för 
att inte LOV-systemet i sig ska bli kostnadsdrivande. 

Stadsledningskontoret föreslår en tidplan med införande av LOV inom vård- och 
omsorgsboende den 1 april 2021. Stadsledningskontoret bedömer vidare att förslag till 
tidplan är en lämplig tidpunkt för införande av valfrihetssystemet. Då har avvägning skett 
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avseende kommande SDN-omorganisation. Det kan dessutom vara en fördel att 
omorganisation till äldrenämnd kommer något före införande av LOV, så att de olika 
delarna hänger samman i stadsdelsnämndernas förberedelsearbete. 

För att remissinstanserna ska ha tillräcklig tid att bereda sina svar utifrån förslag till 
tidplan förutsätts att remissen kan skickas efter kommunstyrelsens beslut 15 januari 2020. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den konkurrensutsättning som sker när ett valfrihetssystem inrättas förändrar 
styrmodellen i Göteborgs Stad. Stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd har roller 
som beställare av vård- och omsorgsboende för enskilda med biståndsbeslut och som 
producenter av vård- och omsorgsboende. 

I dagsläget tas en staden-gemensam äldreboendeplan fram årligen. Varje stadsdel gör en 
uppskattning av hur många lägenheter i särskilt boende som behövs utifrån enskildas 
behov av sådan boendeform samt att de definierar hur många lägenheter som finns i 
produktion. Det finns en strävan av att ha en balans mellan efterfrågan och produktion. 
Äldreboendeplatser på ramavtal (LOU) är upphandlade som komplement till Göteborgs 
Stads särskilda boenden, Tre Stiftelser och driftsentreprenader. 

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten ska godkänna 
samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som 
inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag om valfrihetssystem. Kommunen kan alltså inte 
begränsa antalet äldreboenden. Till skillnad mot en LOU-upphandling där kommunen har 
större möjlighet att begränsa antalet utförare. 

I ett valfrihetssystem väljer enskilda med biståndsbeslut till särskilt boende utifrån vilka 
boenden som är valbara utifrån hens beslut. 
Göteborgs Stads utförare och privata utförare kommer att konkurrera om hyresgäster på 
lika villkor. Om egenproduktion inte blir valda kan tomgångsplatser komma att uppstå. I 
vilken omfattning beror på hur många lägenheter/äldreboenden som finns att välja på 
samt hur attraktiva boendena upplevs. På sikt kommer det att finnas en överkapacitet av 
lägenheter i takt med att privata utförare bygger nytt. Detta behöver beaktas i kommande 
planering så att tillgång och behov hänger samman så långt det är möjligt även i ett LOV-
system. Viss överkapacitet behöver dock finnas för att möjliggöra enskildas val av 
boende. 

Möjligheterna för kommunen vid införande av LOV är att kommunen inte behöver stå för 
den investering som nybyggnation kräver. Om utbyggnaden av särskilt boende följer 
behovet av platser kan det leda till ett kostnadsneutralt alternativ för kommunen. I annat 
fall måste anpassningar ske på grund av att större överkapacitet ger ökade kostnader för 
staden. Nybyggnation leder till högre hyror. Vid årsskiftet höjs bostadstillägget, men det 
är osäkert om det kan kompensera för ökade kostnader av förbehållsbeloppet. 

Föreslagen prismodell utgår från att ersättningsnivån är enhetlig för alla utförare, oavsett 
vilken anordnare den enskilde väljer. Undantaget är viss momskompensation till privata 
utförare som inte är momsbefriade. Principer för framtagen modell bygger på ett rörligt 
dygnspris (ersättning för belagda dygn) som är samma för alla inriktningar av särskild 
boendeform. Dygnspriset är framräknat utifrån 98 procents beläggning eftersom viss 
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tomgång krävs för att den enskilde ska ha möjlighet att välja. Ersättning utgår i max sju 
kalenderdagar efter att en boende avlider eller flyttar ut. 

När privata utförare bygger särskilda boenden inom Göteborgs Stads kommungräns kan 
detta utgöra en risk, utifrån om andra kommuner kan köpa platser i dessa boenden. Priset 
kan då bli en konkurrensfråga, vilket beror på att den privata utföraren kan välja att sälja 
till den kommun som betalar högst ersättning. Det kan leda till att personer som är 
folkbokförda i Göteborg inte kan välja dessa lägenheter. I dagsläget är det enbart 
Mölndals stad som kranskommun till Göteborg som har infört LOV inom särskilt boende. 
Deras valfrihetssystem är geografiskt begränsat till Mölndals stads kommungräns. 

En högre kapacitet (fler lägenheter i särskilda boenden) kan leda till att en högre andel av 
de med biståndsbeslut får ett erbjudande som motsvarar önskemål och som hen då tackar 
ja till. I dagsläget tackar ungefär en tredjedel av de enskilda som får biståndsbeslut nej till 
erbjuden lägenhet. Erfarenheter visar också att det kan finns risk att fler personer vid 
biståndshandläggningen beviljas särskilt boende om tillgången till lägenheter är god, då 
ett ökat utbud också kan skapa efterfrågan. 

Stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd har utifrån ovan beskrivet, ett arbete som 
kräver fokus på förändrad styrmodell och riskhantering för att inte LOV-systemet i sig 
inte ska bli kostnadsdrivande. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Särskilda boenden kan genom både arbetssätt och inköp bidra till ett hållbart samhälle. 

Göteborgs Stads särskilda boenden har arbetet med ett projekt ”avfallssnåla 
äldreboenden”. Att förebygga avfall är att minska avfall och avfallets farlig och det 
arbetet starta innan en produkt blir avfall och handlar om inköp, logistik och användning 
av produkter. Ett tydligt exempel inom särskilt boende är alla engångsartiklar som 
används. En viktig anledning till engångsartiklar är hygienkrav som krävs inom 
verksamheten. Att synliggöra båda perspektiven och skaffa kunskap hur det hänger 
samman är viktigt underlag för att finna hållbara alternativ. 

Inom särskilt boende ska enskilda serveras god, vällagad och näringsriktig mat anpassad 
efter de boendes behov. Utföraren har ansvaret för att de boendes matbehov tillgodoses. 
Arbetet ska utgå från Göteborgs Stads måltidsprogram, vilket belyser måltider för en 
bättre miljö. 

Miljökrav som föreslås ställas i förfrågningsunderlaget är följande: 

Utföraren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett 
miljöledningssystem. Utföraren ha ett system för att arbeta systematiskt med miljöfrågor 
så att miljöpåverkan från uppdraget kan minskas.  
 
Miljöledningssystemet ska omfatta minst följande punkter: 
- en införd miljöpolicy med långsiktiga visioner 
- rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs 
- rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med kontraktet, 
inklusive rutiner för att hantera avvikelser 
- rutiner för kontinuerlig utbildning av medarbetare i miljöfrågor kopplade till uppdraget 
- årlig uppföljning av det egna miljöarbetet 
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Utföraren ska vid start av verksamhet ha rutiner införda för kontroll av vilka 
förutsättningar till källsortering av avfall som finns för verksamheten. 

Utföraren ska ha rutiner för hur farligt avfall, såsom exempelvis smittförande och 
stickande eller skärande avfall samt läkemedelsrester ska hanteras. 
Utföraren ska göra miljömedvetna inköp. 

Bedömning ur social dimension 
Den målgrupp som direkt berörs av ärendet är de äldre som fått ett biståndsbeslut till 
särskilt boende. 

Det finns dock anledning att tänka vidare kring åldersgrupper som berörs, och det 
konstateras att alla åldersgrupper berörs. Äldre personer som eventuella presumtiva 
brukare av särskilt boende berörs. De äldres anhöriga kan ha varierande åldrar, allt från 
unga barnbarn och barnbarnsbarn, unga, medelålders och äldre anhöriga. Hur, var och 
med vilken kvalitet den närståendes särskilda boende har, är viktiga aspekter för anhöriga 
oavsett åldersgrupp. 

Den enskilde kommer vid ett införande av LOV att kunna välja boende utifrån de 
särskilda boenden som finns i hela staden, både från Göteborgs Stads egen regi och 
privata utförare. Vidare utveckling av den jämförelsetjänst som finns idag kommer att ge 
bättre möjlighet till en sortering av vilken/vilka målgrupper som varje särskilt boende 
vänder sig till, samt exempelvis vilken kompetens eller specifik profilering som kan 
finnas. Biståndshandläggaren kommer att utgöra ett viktigt stöd till den enskilde och 
företrädare/anhöriga vid val av särskilt boende. 

Det finns särskilda boenden som är mindre attraktiva utifrån vad de enskilda väljer idag. 
Utifrån demografin är det viktigt att Göteborgs Stads utförare av särskilt boende än mer 
arbetar med att öka sin attraktivitet så att det inte påverkar åt ett håll där det inte finns 
särskilda boenden i närliggande område. 

I och med att närhetsprincipen föreslås för den enskildes icke-val, med det särskilda 
boende som ligger närmast den enskildes bostad och har en lämplig inriktning, så blir det 
ett konkurrensneutralt arbetssätt även gentemot exempelvis idéburna aktörer och övriga 
privata utförare. 

Samverkan 
Information och dialog varje månad i den av CSG utsedda fackliga referensgruppen 
Information på CSG 2019-12-19. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges beslutade budget 2019 med flerårsplaner 2020-2021, 

beslutad 2018-11-22 (protokoll nr 11) 
2. Protokollsutdrag KS 2019-05-08 § 320 Direktiv – Förberedande åtgärder 

och preliminär tidsplan för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom 
äldreboende 

3. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-24 reviderat 
4. LOV äldreboende – utredning gällande avgränsningar, krav samt 

ekonomisk ersättning 
5. Protokoll CSG 2019-12-19 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utan eget ställningstagande skickar 
stadsledningskontorets utredning och tjänsteutlåtande om förberedande åtgärder på remiss 
till samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för intraservice, nämnden 
för konsument- och medborgaservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Vårdföretagarna, 
Famna och Svenska Vård, med begäran om yttrande senast 2020-03-27. 

Ärendet innehåller även förslag till tidplan för införande av valfrihetssystem enligt LOV 
till den 1 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag i kommunfullmäktiges budet 2019 och flerårsplaner 
2020-2021, 2018-11-22 (protokoll nr 11) att förbereda införandet av LOV inom 
äldreboende. 

Stadsledningskontoret presenterade för kommunstyrelsen 2019-04-10, direktiv för 
utredningen och en preliminär tidplan. Beslut i kommunstyrelsen 2019-05-08 §320. 
Direktiv för förberedande åtgärder för att införa LOV inom äldreboende återremitterades 
till stadsledningskontoret för justering av tidplan med hänsyn tagen till de pågående 
utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt utredning om införande av en 
äldrenämnd. 

Stadsledningskontoret återkom till kommunstyrelsen 2019-06-12 med en reviderad 
tidsplan. Förslag till preliminär tidsplan var att kvartal 1 2020 återkomma med utredning 
till kommunstyrelsen för ställningstagande om remiss. Ärendet innehåller även en tidplan 
för förfrågningsunderlag och genomförande av valfrihetssystemet. Beslut i 
kommunstyrelsen 2019-06-19 §544 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  

Utredning 
Stadsledningskontoret har i utredning, bilaga 4, utrett förutsättningar för införande av 
valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende.  

I utredningsarbetet har stadsledningskontoret valt att utgå från tidigare utredningar 
avseende LOV inom hemtjänst, daglig verksamhet enligt LSS, samt parallellt arbete med 
förutsättningar för införande av LOV inom ledsagning.  

De grundläggande delarna som gäller lagstiftningen utifrån LOV är desamma som i 
tidigare utredningar. Det som skiljer sig åt har omhändertagits och utretts utifrån de 
specifika delar och frågeställningar som hör till särskilt boende för äldre och insatsens 
genomförande. 

De områden i direktivet som särskilt identifierats och som utredningen utgår ifrån är: 

• Förutsättningar för införande 
• Processen för ansökan till inflyttning 
• Krav på tjänstens innehåll och utförande 
• Lokaler 
• IT, digitalisering och kommunikation  
• Ekonomi och ersättningsmodell 
• Organisation och HR-frågor 
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Stadsledningskontoret har valt att dela upp utredningens struktur utifrån de särskilt 
identifierade områdena som huvudrubriker.  Under utredningens gång har fler frågor 
framkommit och som utgår från de identifierade områdena i direktivet. Vissa frågor kan 
hänga samman i delområden och återfinns då under mer än ett område.Varje delområde i 
utredningen inleds med det som stadsledningskontoret förordar. 

Några av de större frågorna som identifierats är hur styrsystemet förändras vid införandet 
av LOV, samt ekonomi- och ersättningsmodell. Äldreboendesamordningens uppdrag 
kommer vidare att behöva förändras för att bli en mer renodlad förmedlingsorganisation 
till lägenheter i särskilt boende. 

Sektorscheferna för äldreomsorg och hälso- och sjukvård har initierat och genomfört ett 
arbete med att utreda frågan om gemensamt begrepp för äldreboende och då ersätta med 
vård- och omsorgsboende. Enligt den förstudie som gjorts via äldreboendesamordningen 
framgår att det finns en trend i Sverige där fler och fler kommuner går över till att 
använda begreppet vård- och omsorgsboende i stället för äldreboende. 

Begreppet vård- och omsorgsboende utgår från personens behov av stöd och hjälp och 
beskriver därmed bättre vad som erbjuds på boendet än vad begreppet äldreboende gör. 

Stadsledningskontoret har utifrån ovan valt att använda vård- och omsorgsboende som 
begrepp inom utredningen. 

Förslag till förfrågningsunderlag 
Hela utredningen tillsammans med remissinstansernas svar och stadsledningskontorets 
bedömning ligger till grund för kommande förslag till förfrågningsunderlag, utifrån vad 
kommunfullmäktige har att besluta om. Därmed ska utredningen läsas på så sätt och inte 
enbart utifrån innehållet under rubriken stadsledningskontoret förordar.  

Förslag till tidplan 
• Beslut om utredning och förfrågningsunderlag i kommunstyrelsen 20 maj 2020 
• Beslut om utredning och förfrågningsunderlag i kommunfullmäktige 16 juni 2020 
• Utannonsering av förfrågningsunderlag på valfrihetswebben 15 juli 2020 
• Införande av LOV 1 april 2021 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att det finns en del risker i och med införande av 
valfrihetssystem enligt LOV och att god riskhantering är synnerligen viktigt både i ett 
kortare som längre perspektiv.  

Stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd har ett förberedelsearbete som kräver fokus 
på förändrad styrmodell och ekonomiska risker för att inte LOV-systemet ska bli 
kostnadsdrivande. Inför införandet av LOV krävs att stadsdelsnämnderna/kommande 
äldrenämnd har gjort nödvändigt förberedelsearbete och är väl förberedda inför följande 
perspektiv: 
• Som producenter av äldreboende kan det vara svårt att få ekonomi om det finns några 

tomma lägenheter ”här och där”. Att ha konkurrenskraftiga och attraktiva särskilda 
boenden är avgörande för att klara ekonomin ur ett produktionsperspektiv. Att vara 
attraktiv handlar inte enbart om lokaler, utan om ledning och styrning av 
verksamheten, gott bemötande, goda arbetssätt m.m. 

• En högre andel av de som får bifall till särskilt boende kommer troligen att tacka ja 
till erbjudande då det på sikt finns fler alternativ att välja mellan. Detta innebär en 
högre nyttjandegrad av särskilda boenden. 

I dagsläget tackar ungefär en tredjedel av de enskilda nej till erbjuden lägenhet, vilket 
ger en tröghet i förmedlingsprocessen och svårigheter att planera.  

• En överkapacitet av särskilda boenden kan innebära att fler beviljas särskilt boende, 
då erfarenheter visar att ett ökat utbud också kan skapa efterfrågan. 
Myndighetsenheterna måste förbereda sig, så att det är ett likvärdigt arbetssätt i 
biståndshandläggningen. 

Vidare behöver ledtiderna vid in- och utflyttning kortas avsevärt så att inte enskilde vistas 
exempelvis på korttidsboende i avvaktan på lägenhet i det valda särskilda boendet trots 
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ledig lägenhet. Antalet korttidsplatser behöver minskas ner i takt med att ledtider kortas 
för att anpassa till behoven och att det blir en effektiv ekonomisk drift utifrån helheten. 

Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav 
som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag 
om valfrihetssystem. Kommunen kan alltså inte begränsa antalet äldreboenden. Å ena 
sidan slipper kommunen investeringskostnader vilket är positivt, å andra sidan kan 
kommunen behöva anpassa sina egna volymer. En alltför stor anpassad egen produktion 
till mindre volymer kan innebära risker ur kommunens sistahandsansvar, i händelse av att 
privata utförare säger upp sina kontrakt. Skulle det visa sig att privata utförares volymer 
ökar kraftigt efter några år framåt, kan Göteborgs Stad behöva ta ställning till 
markanvisning med mera och på så sätt styra kommande utbyggnad. 

Stadsledningskontoret bedömer vidare att förslag till tidplan är en lämplig tidpunkt för 
införande av valfrihetssystemet. Då har avvägning skett avseende kommande SDN-
omorganisation som sker vid årsskiftet 2020/2021. Det kan dessutom vara en fördel att 
omorganisation till äldrenämnd kommer något före införande av LOV, så att de olika 
delarna hänger samman i stadsdelsnämndernas förberedelsearbete. Över staden är det inte 
likvärdiga arbetssätt, varken inom myndighet eller utförandet på vård- och 
omsorgsboendena. Samma förändring mot ett mer likvärdigt arbetssätt behöver ändå 
genomföras inom ramen för förberedelsearbetet till äldrenämnd. 

För att remissinstanserna ska ha tillräcklig tid att bereda sina svar utifrån förslag till 
tidplan förutsätts att remissen kan skickas efter kommunstyrelsens beslut 15 januari 2020. 

I övrigt bedöms att omorganisationen till äldrenämnd inte har direkt påverkan på den 
verksamhet/särskilda boenden som konkurrensutsätts. Den dagliga driften av vård- och 
omsorgsboenden fortsätter som vanligt för boende och medarbetarna. Att 
förberedelsearbetet är i gång i stadsdelsnämnderna är en förutsättning. Sådan information 
har tydliggjorts från stadsledningskontoret till stadsdelsförvaltningarna inom det arbete 
och dialoger som skett inom LOV-utredningen. 

 
 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Kommunstyrelsen 2018-11-14 

    
 

Med anledning av Budget 2019 avseende Lagen om Valfrihetssystem 

FÖRSLAG TILL BESLUT  

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

att  Grundersättningen från och med 2019 utgår för utförd brukartid och fastställs för 

externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad 2019 till 467 kronor per 

timma inklusive momskompensation med 7 kronor per timma. 

 

att  Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad 

fastställs för 2019 till 460 kronor per timma. 

 

att  Stadsledningskontoret tillförs 5 000 tkr för  

Lagen om Valfrihetssystem i daglig verksamhet samt i hemtjänsten   

 

ÄRENDET 

Angående ersättningsnivåer för LOV inom hemtjänsten 

 

Kommunen har åtagit sig att fastställa ersättningsnivåerna för LOV inom hemtjänsten, genom 

Kommunfullmäktiges beslut om införande av LOV inom hemtjänsten. Verksamheten är nu 

under pågående drift och berör därför externa aktörer. Det riskerar att få allvarliga 

konsekvenser och skadeståndsanspråk på staden om beslut om beloppen inte tas. Timpriset 

fastställs bland annat med hänsyn till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Alliansen 

följer självfallet fullmäktiges beslut om verkställandet av LOV och yrkar därför enligt ovan. 

 

LOV i Göteborg 

Det finns en majoritet i fullmäktige för att tillämpa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom 

hemtjänsten och daglig verksamhet. Såväl Kommunstyrelse som Kommunfullmäktige har 

fattat beslut kring detta. Förberedelserna för att tillämpa LOV inom hemtjänsten har pågått 

sedan 2015 och för dess genomförande krävs en enhet inom stadsledningskontoret som 

administrerar valfrihetssystemet.  

Socialdemokraterna finansierar i sin budget för 2019 inte verksamheten som 

Kommunfullmäktige beslutat om. I Alliansens förslag till budget för 2019 finns posterna med 

och är finansierade.  



 
 
 
 

 

Fullmäktiges demokratiskt fattade beslut ska följas och den finansiering som krävs ska 

tillföras i enlighet med de budgetnomineringar stadsledningskontoret gjort, till följd av 

besluten i fullmäktige. Det innebär, att för den händelse Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige fastställer ett budgetförslag där LOV saknar finansiering, så ska beslut 

enligt ovan tas för att säkerställa finansiering och genomförande av fullmäktiges beslut 

rörande LOV. Därför ska detta yrkande behandlas separat. 

 



                
 
 
 

 
 

 Yrkande (M) (L) (KD)  
Kommunstyrelsen 2018-11-14 

  Nytt ärende 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut angående budget 2019  

och flerårsplaner 2020-2021 

 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att  Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 

2019 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika 

verksamhetsområden samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för 

kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2019 fastställs till 21:12 

öre per skattekrona. 

 

att  Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till 

flerårsplaner för åren 2020-2021 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. 

 

att nämndernas ramar justeras enligt reviderat förslag till budget. 

 

att  Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till 

investeringsplaner per nämnd fastställs enligt bilaga 8. 

 
Angående Kommunstyrelsens befogenheter 

 

att Kommunstyrelsen, genom Stadsledningskontoret, ges i uppdrag att fördela 

kommuncentrala poster gällande äldreomsorgen omfattande 78 mnkr enligt ordinarie 

kriterier i resursfördelningsmodellen till stadsdelsnämnderna.  

 

att Kommunstyrelsen, genom Stadsledningskontoret, ges i uppdrag att fördela 

kommuncentral post gällande socialtjänsten omfattande 28 mnkr enligt ordinarie 

kriterier i resursfördelningsmodellen till stadsdelsnämnderna samt 2 mnkr till Social 

resursnämnd.  

 

att Kommunstyrelsen, genom Stadsledningskontoret, ges i uppdrag att förstärka 

stadsdelarnas ramar med 50 mnkr, avseende individ- och familjeomsorg, ur allmän 

reserv enligt ordinarie kriterier i resursfördelningsmodellen.   

 

att Kommunstyrelsen förstärker Kommunledningens ram med 35,9 mnkr ur allmän 

reserv.  

 



                
 
 
 

 
 

att Stadsledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag 

till revideringar av budget med anledning av förändrade omvärldsförutsättningar.  

 

att  Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna 

kommuncentralt. 

 

att  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och 

ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att 

de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. 

 

att  Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och 

styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att 

åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning 

och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 § kommunallagen. 

 

att  Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om utdelning upp till maximalt 540 000 tkr 

från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. 

 

 

Angående prioriteringskriterier 

att följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 

 

1.  Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudfrågan” 

2.  Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska 

bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 

3.  Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt 

utsatta områden prioriteras 

 

att följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

 

1.  SDN som riskerar att inte nå eller bibehålla full behovstäckning 

2.  SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 

3.  SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. 

Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. 

 
Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning 

avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 

bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 53 mdkr.  

 

I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om 

ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB skall 

finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 6 

mdkr, varav 3,5 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa 

lån. 

 



                
 
 
 

 
 

att  Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2019 får uppgå till maximalt 53 

miljarder kronor 

att  Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får 

uppgå till maximalt 6 miljarder kronor. 

 

Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 6 miljarder, ingår nedanstående borgen till Stadshus 

AB.  

 

att  Göteborg Stad (org. nr 212000-1355) såsom för egen skuld skall ingå borgen för 

Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 

om 3,5 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

 

Angående Göteborgs Stadshus AB 

 

att  Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 

2019 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: 

 

BRG, Business Region Göteborg AB  40 100 tkr 

Göteborgs Stadsteater AB   110 900 tkr 

Got Event AB    179 000 tkr 

 

Angående stadsdelsnämnderna, social resursnämnd, Grundskolenämnd och 

Förskolenämnd 

 

Att  Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2019 i enlighet med förslaget 

i bilaga 1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2019. 

 

Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter 

 

att  Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 

fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 

egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

 

att  Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för 

utbyggnad av antagna detaljplaner. 

 

att Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 

nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 

tomträttsupplåten fast egendom. 

 

att  Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men 

där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör 

bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i 

kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms 



                
 
 
 

 
 

behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 

per ärende. 

 

att  Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige 

beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens 

fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte 

längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 

 

Förslag till taxor och avgifter inom välfärdsområdet 

 

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg) 

Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende 

Bilaga 3 Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning 

Bilaga 4 Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 

Bilaga 5 Avgift inom musik- och kulturskolor 

Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 

 
Investeringar 

Bilaga 8 Investeringar nämnder 

 

 

 

 

 
  



                
 
 
 

 
 

Bilaga 1. Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

(familjedaghem) från och med 2019-01-01 
Barn i förskola och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 0-2 år Barn 3-5 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tre år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 3,0  1 382:- 2,0 922:- 

Syskonavgift barn 2 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 461:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Barn i fritidshem och 

familjedaghem 

(pedagogisk omsorg) 

Barn 6-9 år Barn 10 – 13 år 

Gäller fr.o.m. augusti det år barnet 

fyller tio år 

 % av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

% av brutto-

inkomst 

Högsta 

månadsavgift* 

Barn 1, yngsta barnet 2,0     922:- 1,0 461:- 

Syskonavgift barn 2 1,0     461:- 1,0 200:- 

Syskonavgift barn 3 1,0     461:- 1,0 200:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg 1,0 200:- 

* Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och kan komma att ändras om 

Skolverket ändrar denna. 

 

Så här beräknas avgiften 

o Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt). 

o Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari 2019 46 080 kr per 

månad*.  

o Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften 

oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 

o I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om 

båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då platsinnehavare och därmed 

betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst. 

o Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift. 

o Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. 

o För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas 

inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är 

platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

o För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka 

eller mindre betalas ingen avgift. 

o Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande.. 

Allmän förskola 

o Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. 

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas halv avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller 

arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni, juli och augusti månad betalas halv 

avgift. 

o För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas hel 

avgift. 

o För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen 

avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni, juli och augusti månad betalas hel avgift. 

Vid längre tids sjukdom 

o Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med 

sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. 



                
 
 
 

 
 

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader 

o Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar 

väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, 

minskas för de antal dagar förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Avgiftsbefrielsen gäller 

under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk 

omsorg) i boendestadsdelen samt till minst en kommunal förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) i en 

närliggande stadsdel.  

  



                
 
 
 

 
 
 

Bilaga 2 

 

Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller boende  

fr o m 2019-01-01 

Boende Kostnad 

 

Behandlingshem 

Behandlingshem (fastställs av regeringen) 
Behandlingshem pensionär (fastställs av regeringen) 

 

 

Hem som i huvudsak tillhandahåller boende 

Boendeverksamheten vid sociala resursförvaltningen 
Kost - alla måltider (kr/dygn) 
Kost- frukost  

 

För lägenheter, inom skyddat boende fastställs hyra i 
särskild ordning enligt självkostnad 

 

 

  80 kr/dag 
  75 kr/dag 

 

 

 

156 kr/dygn 
85% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad 
30% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad 

 

 

Bilaga 3 

Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o m 2019-01-

01 

Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och avrundas till närmast hela 5 kronor.  
 

Verksamhet Avgift/tillfälle (beloppen i tabellen avser 2017)*) 

 

Familjerådgivning: 

Individuella samtal 

Parsamtal 

Gruppsamtal (per individ) 

Gruppsamtal (per par) 

Respons: 

Individuella samtal 

Parsamtal 

Gruppsamtal (per individ) 

Gruppsamtal (per par) 

Samverkansavtal 

 

Kriscentrum för män 

Individuella samtal 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 

Kriscentrum för kvinnor 

Individuella samtal 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation 

KAST (Köpare ev sexuella tjänster) 

Individuella samtal 

 

 

235 kr 

350 kr 

235 kr 

350 kr 

 

235 kr 

350 kr 

235 kr 

350 kr 

585 kr 

 

235 kr 

Avgiftsfritt 

 

 

235 kr 

Avgiftsfritt 

 

235 kr 

*) Beloppen avser 2017 års nivå. Dessa kommer att räknas om då förändringen i OPI är klar. 

 

  



                
 
 
 

 
 

Bilaga 4 

Taxa för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2019-01 -01 

 

Bruttoinkomst (kr /månad) 

 

Avgift kronor per barn och dag 

  1 barn 2 barn 3 barn 

 -    7 000 33 28 24 

7 001 - 12 000 43 35 30 

12 001 - 17 000 64 51 43 

17 001 - 70 60 49 

 

Bilaga 5 

Avgifter inom musik- och kulturskolor fr o m 2019-01-01 

    200:- per elev och termin. Dock max 400 kr per familj och termin. 

Bilaga 6 

Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet fr o m 2019-01-01 

 
LSS-verksamhet  

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer 65 år och äldre 

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år 

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS 

Kostnad för måltid i korttidsvistelse 
 

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet 

Kostnad för egen mat och gemensamt förbruk-
ningsmaterial i bostad med särskild service 
 
 

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i  
annat hem än det egna. 

Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls 
av kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LASS 

48 % av prisbasbeloppet per månad 
 

63 % av prisbasbeloppet per månad 
 

Heldag - 0,12 % av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,084 % av prisbasbeloppet per dag 

Dagskostnad enligt riksnormen för den del som avser personliga 
kostnader i olika åldersgrupper 

55% av 1/30-del av helpension per månad i boende enl SoL 
 

Den verkliga kostnaden. Inga kommungemensamma normer för 
hyresgästernas matstandard och kostnader. Om gemensamma 
inköp görs vid bostäder med service förutsätts att detta sker i 
samråd mellan de boende och de anställda. 

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen §§ 43-45 
 
 

Enligt statens beslut om assistansersättning. 

 

  



                
 
 
 

 
 

Bilaga 7 

Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL fr o m 

2019-01-01  

Område Avgift 

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 

Timtaxa inom hemtjänst *) 7 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Leverans av hemlevererad mat 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendestöd Avgiftsfritt 

Ledsagning Avgiftsfritt 

Avlösning i hemmet  Avgiftsfritt 

Deltagande i dagvård/dagverksamhet Avgiftsfritt 

Trygghetstelefon/månad 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och 
bostad med särskild service för omsorg och 
omvårdnad. 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad 

1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL 

 

Avgifter för kost 

 

Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service 

Summan av: 

 Råvarudel: Den av Socialstyrelsen 
meddelade livsmedelskostnaden per månad   

 Tillagningsdel: Fastställd andel 2019, årligen 
omräknad enligt SCB:s 
omsorgsprisindexindex (OPI) 

Korttidsboende, matkostnad per dag 1/30-del av helpensionen per månad 

Måltider för dagvård/dagverksamhet 65% av 1/30-del av helpension per månad 

Hemlevererad mat, pris per portion 50% av 1/30-del av helpension per månad 

 

Förbehåll 

 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 2 SoL 

Garantibelopp i Bostad med särskild service 
(personer 64 år och yngre) 

63 % av prisbasbeloppet per månad 



                
 
 
 

 
 

Garantibelopp i särskilt boende för äldre 48 % av prisbasbeloppet per månad 

*) Timmar = utförd tid hos brukaren 

 

Bilaga 8. Investeringsbilaga, nämnder från och med 2019-01-01 

Investeringsbilaga Totalt utgifter 2016-
2019 

  

Idrotts- och föreningsnämnden 586 

Reinvesteringar 104 

Omklädningsbyggnader 19 

Markanläggningar 17 

Idrottshallar 83 

Isanläggningar 69 

Sim- och badanläggningar 59 

Friidrottsanläggning på Hisingen 41 

Fotboll 51 

Idrottsområden 113 

Övrig stadsutveckling 23 

Övertagna föreningsanläggningar 7 

  

Fastighetsnämnden 1 096 

Förvärv och rivningar 407 

Hyresgästanpassningar 63 

Investeringar inom fastighetsförvaltningen 294 

Västsvenska paketet 332 

  

Kretslopp och vattennämnden 1 931 

Dricksvattenproduktion 501 

Dricksvattendistribution 405 

Avloppsavdelning 655 

Övriga investeringar 108 

VA-upprustningsområden 43 

Generalplaneinvesteringar 93 

Summa VA 1 805 

Återvinning och behållare 72 

Avslutade deponier 53 

Övriga investeringar 1 

Summa Renhållning 126 

  
  



                
 
 
 

 
 

  

Lokalnämnden 7 131 

Förskola 2 031 

Varav reinvestering 261 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 1 770 

Grundskola 4 961 

Varav reinvestering 749 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 4 212 

Gymnasium 621 

Varav reinvestering 196 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 425 

Äldreboende 773 

Varav reinvestering 397 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 376 

Boende särskild service 712 

Varav reinvestering 114 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 598 

Övrigt Lokaler 503 

Varav reinvestering 296 

Varav Ny-, till,- Ombyggnad 207 

Övrigt  400 

Varav Förvärv 40 

Varav Delegationsbeslut 320 

Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40 
    

Schablonmässig neddragning  (ny-, till, och ombyggnad) -2 870 

  
  



                
 
 
 

 
 

  

Park- och naturnämnden 356 

Utveckling av lekmiljöer 79 

Utveckling av park och naturområden 237 

Trädplanteringar 28 

Trygg vacker stad 12 

  

Trafiknämnden 5 609 

Fotgängarstaden 100 

Cykeltrafikstaden 401 

Kollektivtrafikstaden 196 

Biltrafikstaden 161 

Godstransportstaden 7 

KomFram Göteborg 76 

Summa städerna 941 

Spårvägsbanan 580 

Konstbyggnader 384 

Belysning och energieff. 251 

Gator och vägar 284 

Summa Reinvestering 1 499 

Stora enskilda projekt 4 076 

Schablonmässig neddragning -907 
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En stad, ett Göteborg 

Göteborg är en fantastisk stad. Samtidigt är det en stad med många utmaningar. 

Det är utmaningar som kräver nya politiska svar och idéer. Efter 24 år med 

rödgrönt styre är det hög tid för ett maktskifte.  

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har gått till val 

som enskilda partier men vill tillsammans som Alliansen ta ansvar för 

Göteborgs framtid. 

Frihet att leva, tro och älska 

Göteborg ska vara en stad där alla invånare kan känna delaktighet, framtidstro 

och frihet. Alla ska ha lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva 

kunna forma sina liv. Vi är alla olika, men har samma värde. Mänskliga 

rättigheter och demokratiska värden är grundläggande för ett välmående, öppet 

och rättssäkert samhälle. 

I Göteborg ska det råda nolltolerans mot diskriminering. Arbetet för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor, kvinnor och män, ska vara aktivt i alla delar av 

stadens verksamheter. Våld i nära relationer ska aldrig accepteras. 

Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill. Ingen ska behöva 

leva under hedersförtryck. Kultur eller religion är aldrig en ursäkt för att 

inskränka en persons frihet. Hedersrelaterat förtryck och våld hör inte hemma i 

vårt samhälle.  

Terrorism är ett allvarligt hot mot vår frihet, vår säkerhet och mot våra liv. 

Detsamma gäller för den våldsbejakande extremismen. Alla former måste 

bekämpas beslutsamt. Det är en kamp mellan demokrati och extremism. 

Göteborg ska vara en stad som genomsyras av frihet, öppenhet och respekt, där 

den enskildes fri- och rättigheter värnas. I Göteborg ska man både få tillhöra och 

tillföra. Det är så vi bygger en stad, ett Göteborg.  

En skola med fokus på kunskap och studiero  

Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa och möjliggöra 

drömmar. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. Varje barn som 

växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Därför 
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måste förskolan och skolan vara likvärdig oavsett var man bor eller vilken skola 

man valt. Alla elever ska mötas av en kunskapsskola med höga förväntningar.  

Under flera år har förskolan och skolan prioriterats bort i Göteborg. Att ansvaret 

för förskolan och skolan nu är lyft från stadsdelarna och samlat i två nya 

nämnder är bara början. En rad insatser och satsningar krävs för att ge skolan en 

nystart. Kunskapsresultaten måste lyftas, det ska vara lugn och ro i alla klassrum 

och arbetsmiljön samt löner måste förbättras.  

En välfärd med kvalitet och valfrihet  

Vi tror på valfrihet. Valfrihet i välfärden stärker den enskildes makt samtidigt 

som verksamheten förbättras och får ökad kvalitet. En mångfald av utförare ökar 

valmöjligheterna för individen och ger en bredare arbetsmarknad. Vi säger nej 

till förslag som inskränker valfriheten genom förslag på vinstbegränsningar och 

monopoliseringar av välfungerande verksamheter. 

Införandet av valfrihet inom hemtjänsten och daglig verksamhet är viktiga 

segrar för att öka den enskildes frihet i Göteborg. Det är två viktiga steg, men 

fler frihetsreformer ska genomföras. Nästa steg är valfrihet för den som behöver 

plats på äldreboende. Socialtjänsten och äldreomsorgen i Göteborg ska präglas 

av kvalitet, värdighet och frihet att välja. Alla ska kunna förverkliga sig själva, 

med eller utan funktionsnedsättning. Stadens funktionshinderpolitik ska riva 

hinder så att alla kan bli sitt bästa jag. 

Göteborg ska vara en trygg stad 

Tillit mellan människor och rättssäkerhet är avgörande för ett tryggt och 

välfungerande samhälle. Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar 

på öppen gata skapar ökad otrygghet, som i förlängningen äventyrar hela 

samhällskontraktet. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste 

intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Det behövs fler 

poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla förebyggande 

insatser, där inte minst civilsamhället spelar en avgörande roll.  

Göteborg behöver tillväxt 

Sveriges och Göteborgs välstånd byggs av företagsamma människor. Goda 

villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur 

säkrar välfärden. Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för företagare att 

göra det. Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år varit i 



5 

 

skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företag och företagare har 

i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. 

Göteborg ska vara en stad där nya idéer och innovationer växer fram. Staden ska 

vara attraktiv för entreprenörer och företagare som vill starta och utveckla 

företag. För redan etablerade företag ska det finns tillgång till kompetens, 

lokaler och kontor. Lika viktigt är att säkerställa goda kommunikationer såväl 

inom staden, som till övriga landet och vår omvärld.  

Socialdemokratiska regeringar har genom åren valt att prioritera andra städer 

och regioners infrastruktur. Västsvenska paketet är en grundbult i den 

västsvenska infrastrukturen för många år framåt. Men fler och nya statliga 

infrastruktursatsningar behövs i Göteborg.  

Utanförskapet ska bekämpas 

Alla människor ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för den egna 

försörjningen och ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Att stå utanför 

arbetsmarknaden under lång tid är förödande för individen och innebär 

betydande samhällsekonomiska förluster. Samtidigt som Sverige befinner sig i 

en högkonjunktur ökar klyftorna i samhället.  

Utanförskapet i Göteborg måste brytas. Fler måste gå ifrån passivt 

bidragsberoende till jobb och egen försörjning. Arbetsmarknaden omgärdas i 

dag av höga murar. Det drabbar främst dem som står längst bort från 

arbetsmarknaden. Drivkrafterna för arbete måste öka och tiden det tar att 

etablera sig måste kortas.  

Utgångspunkten för den lokala arbetsmarknadspolitiken är att alla som kan 

bidra, också ska ges möjlighet att göra det. Utmaningen med att bryta 

utanförskapet måste genomsyra stadens alla verksamheter, det är inte en fråga 

för enskilda stadsdelar, facknämnder eller bostadsbolag. Det kräver satsningar 

på jobb, förbättrade språkkunskaper, vassare utbildning och fler bostäder.  

En växande storstad  

Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. I en växande stad, som ska 

fungera bra för människor i alla åldrar och med olika livsstilar, krävs det att vi 

skapar förutsättningar för att alla själva ska kunna utforma sina liv från 

förskolan till äldreboendet.  
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Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. Att 

ha makt över det egna boendet är viktigt för den enskildes livsmöjligheter. I dag 

har Göteborg en omfattande bostadsbrist. Det behövs ett tillskott av bostäder 

som ökar mångfalden och knyter ihop staden. Därför behöver det byggas fler 

bostads- och hyresrätter tillsammans med småhus, studentboenden och boenden 

för äldre. När staden växer måste även den kommunala servicen byggas ut i 

samma takt. 

En ansvarsfull ekonomisk politik 

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Att stärka vår 

konkurrenskraft är av avgörande vikt för välfärden. När nya företag startar och 

nya jobb skapas ger det resurser att satsa på skola, äldreomsorg och sjukvård. 

Skulle tillväxten bromsas, bromsas också utvecklingen av välfärden. 

I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men kvaliteten i 

välfärden ligger i botten. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att 

urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. 

Kostnadsutvecklingen måste dämpas. Det är hög tid att ta ansvar för ekonomin 

och säkerställa att göteborgarna får valuta för skatten och garanteras den välfärd 

de betalat för.  

Stadens organisation måste bli effektivare och det kommunala uppdraget och 

välfärden ska stå i fokus. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Därför 

måste den ekonomiska politiken läggas om. Det är även viktigt är att säkerställa 

en god personalpolitik och en bättre arbetsmiljö för stadens personal.  

Uppdrag och mål som stärker den politiska styrningen 

Vår budget för Göteborgs Stad för 2019 prioriterar välfärden. Budgeten svarar 

på stadens utmaningar, och ger inriktningar samt uppdrag till stadens nämnder 

och bolag. Under 2019 vill vi sjösätta en ny styrning och ledning av staden, 

vilket för med sig att ett nytt uppföljningssystem med tydliga mål, indikatorer 

samt delmål införs. 

Vi vill att varje människas ska få möjlighet att bygga sin egen dröm och 

samtidigt bidra till det gemensamma samhället. Staden har både stora 

utmaningar och stora möjligheter. De möter vi tillsammans. 

Axel Josefson (M) Helene Odenjung (L) Emmyly Bönfors (C) David Lega (KD) 
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En förskola som lägger grunden för 

det livslånga lärandet  

Göteborg ska vara en stad där varje barn utvecklas och växer, oavsett 

förutsättningar hemifrån. Föräldrar och barn ska erbjudas valfrihet, mångfald 

och en förskola med hög kvalitet. Rätten att välja förskola ska värnas. Genom 

pedagogik, lek och omsorg kan barn nå sin fulla potential. 

En tillgänglig förskola med kvalitet och valfrihet 

Förskolans syfte är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn 

en trygg omsorg som styrs av förskolans läroplan. Verksamheten utgår från en 

helhetssyn på barnet, barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling samt 

lärande bildar en helhet. Tillgång till förskola och barnomsorg kan vara 

avgörande för att vårdnadshavarna ska kunna studera eller arbeta. De viktigaste 

personerna för barnens uppfostran och uppväxt är föräldrar eller annan 

vårdnadshavare. 

Göteborgs Stad ska erbjuda alla barn en förskoleplats skyndsamt, senast inom 

fyra månader. Prioriterat är att säkerställa att den lagstadgade tillgången till 

förskola och pedagogisk verksamhet uppfylls. Utbyggnaden av förskolan ska 

därför fortsätta. En analys och en plan för detta behöver komma på plats. Ökade 

resurser till nya förskolor frigörs under kommande investeringsperiod genom 

försäljningar. 

Valfrihet ska värnas och alternativ ska uppmuntras inom såväl kommunala som 

fristående verksamhetsformer. Samarbetet med fristående aktörer i staden ska 

fördjupas och därför ska ett särskilt branschråd inrättas. För att underlätta valet 

ska staden administrera en gemensam kö och ge god information om samtliga 

huvudmän i staden.  

Förskolans öppettider behöver bli flexiblare och i större omfattning anpassas till 

vårdnadshavares önskemål och behov. Det kan ske genom förlängda öppettider, 

kvälls- och nattbarnomsorg eller i särskilda fall omsorg i hemmet. Den öppna 

förskolan har en speciell betydelse som mötesplats och ska värnas.  

En förskola med kvalitet 

Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och är viktig för att stimulera barns 

utveckling. Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete. 
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Förskolenämnden ska systematiskt följa upp verksamheten och analysera 

resultaten i förhållande till läroplanen och utifrån det planera och utveckla 

förskolan i staden.  

Matematik, språkutveckling, naturvetenskap och teknik är prioriterade områden 

där arbetet i förskolan ska fördjupas. För barn med annat modersmål än svenska 

är språkträning prioriterat. Extra tid i språkförskola ska införas. Samverkan med 

biblioteken ska utvecklas och personal i förskolan ska erbjudas möjlighet till 

fortbildning och inspiration kring läsning. 

Det är viktigt att ha rätt bemanning vid rätt tid. Förskollärare ska leda den 

pedagogiska verksamheten och arbeta när det är flest barn på plats. Ett digitalt 

närvarosystem ska införas på stadens förskolor. 

I dag är barngrupperna på flera avdelningar för stora och det måste bli mindre 

grupper för att det ska vara möjligt för förskolans personal att möta varje barn. 

En särskild satsning genomförs för att öka kvaliteten, förbättra arbetsmiljön och 

minska barngruppernas storlek i förskolan. Barngruppernas sammansättning och 

storlek behöver kontinuerligt ses över och minskas där det är möjligt. 

Avdelningar med stora barngrupper, bristfälliga lokaler och hög sjukfrånvaro 

ska kartläggas och prioriteras när antalet barn per grupp ska bli färre.  

Förskolechefs uppdrag ska stärkas och utvecklas, vilket kräver ett nära 

verksamhetsstöd. Fler karriärvägar behöver skapas inom förskolan, exempelvis 

genom förste förskollärare. Den särskilda lönesatsningen riktad till 

förskolechefer fortsätter och förstärks. 

Pengar som kommer fram 

Under lång tid har stadsdelarna haft olika modeller för att fördela förskolans 

resurser, med olika grader av kvalitet, vilket inte har skapat förutsättningar för 

en likvärdig pedagogisk verksamhet. Alla barn och elever har olika behov och 

förutsättningar men har samma rätt att nå sin fulla potential. Stadens 

förskolepeng ska skapa förutsättningar för förskolechef att styra och leda sin 

verksamhet som pedagogisk ledare. 

Stadens förskolepeng bygger på en öronmärkning av ett grundbelopp som är lika 

och där resurser för insatser för barn i behov av särskilt stöd ingår. Beloppet 

kompletteras med en modell av socioekonomiskt tilläggsanslag och med 

tilläggsbelopp för barn i behov av omfattande särskilt stöd.  
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En så stor del som möjligt av förskolepengen ska gå direkt till den förskola som 

föräldrarna har valt. Det innebär att förvaltningen ständigt behöver värdera sin 

övergripande organisation.  

Uppdrag 

▪ Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en analys och en 

långsiktig plan för expansionen av förskolor tillsammans med 

berörda nämnder. 

▪ Förskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett särskilt branschråd för 

fristående förskolor för att stärka samverkan med fristående 

huvudmän. 

▪ Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem för att säkra kvaliteten. 

▪ Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga barnens vistelsetider. 

▪ Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga förskoleavdelningar 

med stora barngrupper, bristfälliga lokaler och hög sjukfrånvaro. 
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En kunskapsstad med ambitioner 

En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från 

förskola till högre utbildning och forskning. Kunskap och bildning ger 

människor makt att själva forma sina liv men är också en förutsättning för att 

komma i arbete. Grundskolan ger alla elever de kunskaper och färdigheter de 

behöver för att delta i samhällslivet och i fortsatt utbildning. Gymnasieskolan 

ska förbereda för högre studier eller vägar ut i jobb. Särskilt stöd ska ges till 

elever som har svårigheter. Alla barn och elever har olika behov och 

förutsättningar men har samma rätt att nå sin fulla potential. 

Nystart för kunskapsstaden Göteborg 

Stadsdelsnämnderna misslyckades med uppdraget som skolnämnder. Därför har 

ansvaret för skolan lyfts bort och samlats centralt. Men det är bara början. Fler 

kunskapsreformer behövs för att lyfta resultaten i Göteborg.  

Stadens skolpeng bygger på en öronmärkning av ett grundbelopp som är lika 

och där resurser för insatser för barn i behov av särskilt stöd ingår. Beloppet 

kompletteras med en modell av socioekonomiskt tilläggsanslag och med 

tilläggsbelopp för barn i behov av omfattande särskilt stöd.  

Skolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas. Syftet med det socioekonomiska 

tilläggsanslaget är att fördela de ekonomiska resurserna på ett sådant sätt att 

skolorna ges resurser i förhållande till de förutsättningar de har. Samtidigt får 

inte grundpengen som finansierar undervisningen äventyras. 

En så stor del som möjligt av skolpengen ska gå direkt till den skola som eleven 

har valt. Det innebär att förvaltningen ständigt behöver värdera och anpassa sin 

övergripande organisation. 

Det är värdefullt för att alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Den 

som föredrar en annan pedagogik eller inte trivs i sin nuvarande skola ska ha 

möjlighet att välja eller byta till en annan kommunal skola eller friskola. Därför 

ska ett aktivt skolval införas. Det krävs att staden tillhandahåller tillgänglig 

information om samtliga skolor. Samarbetet med fristående huvudmän ska 

fördjupas och ett särskilt branschråd inrättas därför. 
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Färre mål och fokus på kunskap 

I dag finns en stor målträngsel i utbildningssektorn. Grundskolenämnden ska 

säkerställa att läroplan och skollag, det statliga uppdraget, följs i verksamheten. 

Kommunfullmäktige ska inte sätta upp några egna mål som inte ligger i linje 

med det nationella uppdraget. Fullmäktige ska säkerställa att ansvariga nämnder 

får rätt förutsättningar för att klara det nationella uppdraget. 

Det är viktigt att utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och 

samarbetskultur baserat på forskning, beprövad erfarenhet och 

omvärldsbevakning inom hela skolväsendet.  

Center för skolutveckling (CfS) ska vara en resurs för alla skolor i Göteborg, 

oavsett huvudman och skolform, när det gäller forskning och utveckling, 

specialpedagogik, kompetensutveckling och annat som kan gynna alla elever i 

Göteborg. 

Högre ambitioner i skolan 

Alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, mötas av positiva och höga 

förväntningar samt tydliga kunskapskrav i skolan. Ingen elev ska lämna 

lågstadiet utan att kunna läsa, skriva och räkna. Skolans fokus ska ligga på 

utveckling av undervisningen och elevens lärande. 

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till utvärdering och uppföljning av 

elevernas resultat. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla 

barn och elever ska ges en likvärdig utbildning. Ett nytt uppföljningssystem för 

stadens systematiska kvalitetsarbete ska inrättas. Bedömningsunderlag i 

lågstadiet samt nationella prov i åk 3, 6 och 9 och betygsresultat ska följas upp 

av Grundskolenämnden. 

Det som händer i klassrummet avgör hur det går för eleverna. Ska resultaten 

förbättras behöver varje elev få mer tid med skickliga lärare. Forskning visar att 

mindre klasser under de första skolåren kan ge positiva effekter på elevernas 

resultat, särskilt om lärarens kompetens nyttjas på bästa sätt. Där det är möjligt 

ska rektor utifrån lokala behov minska storleken på klasserna, ha fler lärare i 

klassrummet, ha fler halvklasstimmar, eller anställa fler speciallärare. 

Läsning är grunden för allt lärande och är avgörande för att ge eleverna ett 

levande språk och verktyg att ta till sig andra kunskaper. Särskilt gäller det 

pojkars läsning. Här har skolbiblioteken, skolbibliotekarierna och 

skolbibliotekscentralen en viktig roll. 
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Det är viktigt att elever med särbegåvningar utmanas i klassrummet, en särskild 

lokal handlingsplan ska tas fram. För att stimulera intresset för matematik och 

naturvetenskapliga ämnen ska spetsklasser startas på högstadiet. 

Staden som huvudman ska fortsatt vara positiv till att ett flertal skolor i 

Göteborg, med olika socioekonomiska förutsättningar, ska delta i 

försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. 

Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år 

sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare. Det finns ett tydligt 

samband mellan hög fysisk aktivitet, hälsa och inlärningsförmåga. Under året 

utökas timplanen för idrott och hälsa. 

Grundsärskolan ska ge kunskaper, bidra till personlig utveckling, social 

gemenskap och ge en god grund för fortsatta studier och för ett aktivt deltagande 

i samhället. Alla elever oavsett skolform måste mötas av positiva förväntningar. 

Utbildningen ska hålla hög kvalitet och därför ska personalens kompetens 

säkerställas. Alla elever i grundsärskolan ska ha ett utrett behov av särskola. 

Tidiga och extra insatser 

Genom screening och utvärdering av elevers kunskaper på ett tidigt stadium kan 

elever som behöver tidiga insatser och extra stöd för att nå kunskapsmålen 

fångas upp. Extra anpassningar ska ske inom ramen för undervisningen med 

exempelvis eget schema, tydliga instruktioner, specialpedagogiska insatser eller 

särskilda läromedel. Därför är det viktigt att grundpengen är så hög som möjligt. 

Särskilt stöd ska sättas in när extra anpassningar inte leder till att kunskapsmålen 

kan nås. Stadens resursavdelningar eller särskilda undervisningsgrupper ska 

värnas. 

Läxhjälp och studiestöd ska riktas till mellan- och högstadiet, gärna i samverkan 

med civilsamhället. Extraundervisning på kvällar, helger och lov eller genom ett 

extra skolår ska erbjudas för den som behöver.  

Stärk fritidshemmen 

Fritidshemmen ska ge eleverna trygghet, stimulera utveckling, lärande och 

erbjuda en meningsfull fritid. Fritidspedagogiken bedrivs under hela dagen och 

kvaliteten i verksamheten ska utvecklas ytterligare genom en särskild satsning. I 

dag är elevgrupperna för stora och elevsammansättningen bör ses över lokalt.  
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Kunskapsfokus i gymnasieskolan 

Det är i gymnasieskolan som ungdomarna förbereder sig för arbetslivet eller 

fortsatta studier. Gymnasieskolans utbildningar ska innehålla utbildningsvägar 

både för de elever som har ambitionen att läsa vidare på universitet eller 

högskola och för dem som vill gå direkt ut i arbetslivet.  

Det ska finnas ett brett utbud av gymnasieutbildningar och ungdomarnas 

förstahandsval ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt, i syfte att öka 

motivationen och minska avhoppen.  

Stadens gymnasieskolor ska ha en tydlig profil med högsta kvalitet och 

nuvarande gymnasieorganisation förändras med ambitionen att varje kommunal 

gymnasieskola får en ansvarig chef och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. 

Det fria gymnasievalet inom Göteborgsregionen (GR) är ett viktigt samarbete 

mellan kommunerna i regionen. Det ökar elevernas möjligheter att välja 

utbildning och skola. Valfriheten ska värnas.  

Gymnasieskolan i Göteborg har under flera år varit underfinansierad vilket har 

fått konsekvenser för såväl kvaliteten i undervisningen som för arbetsmiljön. 

Elevpengen ska öka och närma sig GR:s prislista. 

De högskoleförberedande programmen i stadens gymnasieskolor ska hålla en 

hög nivå och utgöra en god grund för fortsatta studier. Ett ökat externt samarbete 

med högskolor och universitet, näringsliv, kulturinstitutioner och andra 

organisationer behövs för att utveckla utbildningarna. Möjligheterna för 

studiemotiverade elever att tentera av gymnasiekurser och att kunna läsa 

högskolekurser redan på gymnasiet ska byggas ut. Antalet spetsutbildningar ska 

öka. 

Inrätta en 2-årig yrkesskola och stärk yrkesprogrammen 

Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens 

treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-

årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för 

nyanlända, även på svenska. Utbildningen ska ha hög kvalitet och relevans för 

arbetsmarknaden och ska därför utformas i nära samverkan med näringslivet och 

innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Möjlighet ska finnas att gå ett 

yrkesprogram som lärling eller göra sin lärlingsutbildning på ett företag. 

Tillsammans med näringslivet ska insatser göras för att fortsätta öka intresset för 
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yrkesprogrammen. På yrkesprogram ska högskolebehörighet inte vara 

obligatorisk men möjligt att välja till. 

En gymnasiesärskola med kvalitet  

Gymnasiesärskolan består av nio yrkesinriktade nationella program. Det finns 

också individuella program för elever som behöver en utbildning som är 

anpassad för de egna förutsättningarna. Målet med utbildningen måste vara att 

varje elev efter förmåga får möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt och 

ges rätt förutsättningar för egenförsörjning. Det är viktigt att staden säkerställer 

att eleverna i gymnasiesärskolan får ökade möjligheter att välja utbildningsvägar 

och att kontakten med arbetslivet stärks, inte minst gäller det att skapa fler 

praktikplatser.  

Stärk rektor som pedagogisk ledare 

Forskning om framgångsrika skolor visar att rektors roll är central. För att lyfta 

kunskapsresultaten krävs satsningar på rektor och det pedagogiska ledarskapet. 

Styrkedjan mellan huvudman och rektor måste stärkas. I den nya 

skolorganisationen ska rektor vara anställd av den centrala förvaltningen och 

lönen ska inte belasta den aktuella skolans budget. 

Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta har haft många 

rektorsbyten. Grundskolenämnden behöver skapa bättre incitament både för att 

attrahera och behålla rektorer på skolor med störst utmaningar. Rektor måste ges 

ökat ansvar och ökade befogenheter över såväl verksamhet som ekonomi samt 

få stöd i andra uppgifter som rektorerna i dag lägger tid på.  

Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. Många 

rektorer är nya på sina jobb bland annat till följd av en hög omsättning. Rektors 

arbete ska premieras högre och lönen höjas. Biträdande rektorer ska gå 

rektorsutbildningen för att stärka styrningen och ledningen av skolan samt för att 

säkra tillgången på framtida rektorer. 

Satsa på lärarna 

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång och yrkets 

status behöver höjas. I dag råder lärarbrist och många skolor har svårt att 

rekrytera ny personal. Det är oroande. 

Göteborgs Stad behöver bidra till att locka fler att bli lärare, att behålla de lärare 

som redan är anställda och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Det kräver ett 
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långsiktigt strategiskt arbete tillsammans med Göteborgs Universitet och GR. 

Lika viktigt är det att skapa karriärvägar, som förstelärare, mentorer eller 

lektorat. Lärarnas löner behöver fortsätta höjas. 

Lärarnas administrativa börda ska minska, lärarnas tid med elever ska 

prioriteras.  

En aktiv studie- och yrkesvägledning 

Göteborg behöver bli bättre på att erbjuda alla elever en oberoende kvalificerad 

studie- och yrkesvägledning. Därför ska det säkerställas att elever får den 

vägledning och det stöd som krävs för att de ska kunna göra medvetna val. 

Vägledningen för de yngre åldrarna behöver stärkas. Det kommunala 

aktivitetsansvaret behöver fördjupas ytterligare. Erfarenheterna från projektet 

Plug-In som syftar till att fler elever ska fullfölja sina gymnasiestudier ska tas 

tillvara. 

Trygghet och studiero är avgörande 

Göteborgs skolor har stora problem med trygghet och studiero. Det försvårar 

arbetet med att lyfta kunskapsresultaten. Att visa hänsyn och respekt för andra 

elever, lärare och att ta ansvar för sina studier har stor betydelse för skolgången. 

Föräldrars ansvar och delaktighet är grundläggande för att lyckas med detta. 

Kommungemensamma regler och rutiner ska införas på samtliga skolor för hur 

elevers närvaro ska följas upp. 

Mobbning, kränkningar och hot är oacceptabelt var det än sker. Alla skolor ska 

genomföra ett tydligt värdegrundsarbete där eleverna är delaktiga och ska ha 

evidensbaserade antimobbningsplaner. Rektor har ansvaret för att upprättade 

ordningsregler efterlevs och utvärderas årligen, samt att löpande hålla 

föräldrarna informerade. 

En Skolakut ska inrättas där elever som inte klarar av att gå i en vanlig klass ska 

kunna placeras under en begränsad tid. Där ska möjlighet ges till en nystart och 

säkra elevens fortsatta skolgång. Nära samarbete ska ske mellan vårdnadshavare 

och socialtjänst. 

Förstärk elevhälsan 

Elevhälsan ska främst användas förebyggande och hälsofrämjande för att stödja 

elevernas utveckling mot målen. Därför ska skolan erbjuda en fungerande och 

förtroendeingivande elevhälsa med god tillgänglighet till skolläkare, 
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skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger för att snabbt kunna få 

den hjälp och det stöd eleven behöver. 

Elevhälsan ska förstärkas med en samordnad funktion för grundskolans 

kuratorer som stödjer med introduktion för nyanställda, kompetensutbildning, 

handledning och nätverksmöten. Det ska även tas fram nya arbetsformer och 

rutiner för samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin. 

Många barn och ungdomar utsätts för nedsättande kommentarer och hat på nätet. 

Vuxenvärlden behöver ta ett större ansvar för att guida barn och ungdomar i 

sociala relationer. 

Insatser för nyanlända elever 

Det behövs en positiv attityd i synen på nyanlända elever. Målet ska vara att alla 

når högsta betyg. Varje elev har olika förutsättningar och utifrån dessa ska stöd 

och hjälp sättas in. Det som händer under det första året i det nya landet är 

avgörande för hur de följande tio åren blir. Därför är en gedigen introduktion, 

kartläggning och uppföljning helt central. 

I dag är det ett fåtal skolor som tar ett stort ansvar för nyanlända elever. Varje 

geografiskt skolområde ska ha mottagningsenheter och introduktionsklasser för 

nyanlända elever. Undervisningen måste organiseras och anpassas efter den 

enskilde elevens grundkunskaper. Fokus ska ligga på svenskundervisning och 

modersmålet ska användas som ett stöd. 

Bygg nya skolor 

Göteborg växer och därför behövs fler skolor. I dag är flera av stadens grund- 

och gymnasieskolor fulla och nya behöver byggas. Därför är det viktigt att 

staden hittar vägar för att snabba på byggandet av nya förskolor och flexibla 

skolor, där konceptlösningar kan vara en del. Kommunfullmäktige ska anta ett 

nytt ramprogram för pedagogiska lokaler. Genom försäljningar frigörs resurser 

för investeringar i nya skolor och det är viktigt att möjliggöra för fler aktörer än 

kommunen att bygga och etablera skolor. 

Dra nytta av digitaliseringen 

Digitaliseringen innebär möjligheter i arbetet med att utveckla undervisningens 

kvalitet och för att öka elevernas lärande. För att digitaliseringen ska kunna 

bidra till önskvärd utveckling krävs verksamhetskompetens, teknisk kompetens 

och omvärldsbevakning.  
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Uppdrag 

▪ Grundskolenämnden ges i uppdrag att inrätta ett aktivt skolval. 

▪ Grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsätta en utredning av 

rektorernas arbetsmiljö. 

▪ Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden ges i uppdrag att 

genomföra lönekartläggningar av lärare. 

▪ Grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram 

kommungemensamma regler, rutiner och uppföljning av elevernas 

närvaro. 

▪ Grundskolenämnden ges i uppdrag att inrätta en Skolakut. 

▪ Ansvariga nämnder ges i uppdrag att ta fram en stadsgemensam 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 

▪ Ansvariga nämnder ges i uppdrag att säkerställa att förskole- och 

skolutredningens förstärkningsområden implementeras. 

▪ Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden ges i uppdrag att 

genomföra kartläggningar av nuvarande planer, behov av nya skolor 

och underhåll. 

▪ Grundskolenämnden ges i uppdrag att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. 

▪ Ansvariga nämnder ges i uppdrag att minska lärarnas administrativa 

börda.  

▪ Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda en ny organisation där 

varje gymnasieskola får en tydlig pedagogisk ledare, en 

verksamhetschef. 

▪ Utbildningsnämnden ges i uppdrag att skapa mötesplatser för 

erfarenhetsutbyten, spridning av forskning och metoder att aktivt 

arbeta mot nätmobbning. 
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Fler behöver jobba i Göteborg 

I Göteborg ska alla som kan, ha ett jobb att gå till. Fler behöver uppleva känslan 

av att jobba, vara efterfrågad på en arbetsplats och utvecklas tillsammans med 

andra. Då är alla jobb betydelsefulla, från de med lägre krav på utbildning eller 

erfarenhet till de som kräver spetskompetens. Alla göteborgare behöver vara 

med och bidra när staden växer. Jobb, tillväxt och ett gott företagsklimat är helt 

avgörande för en välfärd med kvalitet. 

Fler måste komma i jobb 

Att fler kommer i arbete ska ha högsta prioritet och arbetslinjen måste 

uppvärderas i Göteborg. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och 

utrikes födda är större i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Det är ett tydligt 

mått på det utanförskap som finns på arbetsmarknaden och som återspeglar sig i 

samhället. Grupper med svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att 

hitta jobb. Trots internationell högkonjunktur och stark jobbtillväxt förväntas 

jobbklyftan fortsätta att öka. Fler måste lämna bidragsberoende. 

För att möta utvecklingen krävs en kraftig utbyggnad av platser inom 

yrkesutbildning i Göteborgsregionen (GRVux/Yrkesvux) och lärlingsutbild-

ningar, såväl på gymnasiet som inom vuxenutbildningen. Staden behöver ta ett 

stort ansvar både för att nyanlända och ungdomar kommer i jobb. Därför avsätts 

resurser för kommunala arbetsplatser för lärlingar, 

yrkesintroduktionsanställningar, nystartsjobb samt enkla jobb. 

Det behövs nya vägar till jobb, lägre trösklar in på arbetsmarknaden och ökade 

drivkrafter för företag att anställa. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda 

måste bort. Därför behövs inträdesjobb, som är en förenklad anställning för 

nyanlända unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Då kan fler kan få 

erfarenhet och hitta sitt andra och tredje jobb. 

Stadens kompetenscentra som riktar sig till personer som har någon insats inom 

socialtjänsten och som behöver ytterligare stöd för att kunna skaffa sig ett arbete 

eller börja en utbildning, fyller en viktig funktion. 

Motprestation för fler i jobb 

Försörjningsstödet ska vara vårt yttersta skyddsnät, inte en långvarig 

försörjning. I dag är drygt 17 000 hushåll i Göteborg beroende av 

försörjningsstöd, vilket motsvarar nästan en miljard kronor. Arbetet med att 
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minska beroendet av försörjningsstöd ska intensifieras. Graden av 

egenförsörjning ska öka. Göteborgs Stad ska införa krav på motprestation i de 

fall det är tillämpligt och utefter varje människas unika förutsättningar.  

Nya arbetssätt och metoder bör ständigt utvecklas för att aktivt hjälpa och stödja 

de som söker försörjningsstöd. Det handlar särskilt om att finna former för att 

minska felaktiga utbetalningar (FUT) och bidragsfusk, bland annat genom FUT-

utredare, och ökad samverkan med andra myndigheter. Samordning av 

Försäkringskassans, Primärvårdens, Arbetsförmedlingens och socialtjänstens 

resurser ska fortsätta att utvecklas inom ramen för samordningsförbundet. 

Med större fokus på tillväxt och arbetsskapande åtgärder samt en anpassad 

organisation som kortar vägen till arbete eller studier, kommer kostnaderna för 

försörjningsstödet att pressas tillbaka. 

Göteborg ska vara en stad för företagare 

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Fler företag betyder fler 

jobb, fler skattebetalare och mer resurser till skola och omsorg. Göteborg har ett 

stort och varierat näringsliv. Förbättring för företagande sker i två led. Det 

handlar dels om hur företagsklimatet kan förbättras i dag och dels om att tänka 

långsiktigt kring var framtidens jobb finns i Göteborg. En nyckelfråga för att 

företagare ska känna framtidstro för att starta och utveckla sina verksamheter, är 

att de får stöd och uppmuntran från staden. Att villkoren för företagande 

förbättras är helt nödvändigt. Ett sätt att stärka företagen är att staden, inte minst 

genom att begränsa de kommunala bolagens verksamhet, undviker att göra 

sådant som andra kan göra lika bra eller bättre. 

Attityderna från stadens styrande politiker och tjänstemän till företagande och 

innovationer måste bli mer positiva. Nystartskvarter, entreprenörshus och 

science parks skapar bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Dessa 

behöver fortsätta att utvecklas.  

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program tydliggör och stärker stadens 

samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för 

företagande med sikte på 2035. Programmets ambition är att minst 120 000 nya 

jobb ska skapas inom regionen. Programmet är ett verktyg i det fortsatta arbetet 

men mer krävs för att lyfta näringslivs- och företagsklimatet. 
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Det behövs en fortsatt dialog med stadens näringsliv. Inte minst gäller det små 

och medelstora företag som sällan har direktkontakt med kommunens politiker, 

för att de ska uppleva ett starkt och tydligt stöd för sin verksamhet. 

För att stärka stadens konkurrenskraft och möjlighet att locka hit kompetent 

arbetskraft måste det finnas bostäder. De kommunala bostadsbolagen har en 

viktig uppgift att erbjuda bostäder till människor som har fast inkomst men som 

saknar eget boende. 

Utveckla Göteborgs näringar 

Framtidens jobb i vår region finns inom flera olika sektorer. Några av de 

viktigaste är kunskapsindustrin med sina kreativa näringar, fordonsindustrin 

med hela floran av kringverksamheter, Göteborg som logistiknav samt 

besöksnäringen.  

Kunskapsindustrin erbjuder alltifrån klusterbildningar kring fordonsteknik, life 

science och sjöfart till kulturella näringar som filmindustrin. Kärnan i detta är 

dynamiken i samarbetet mellan den akademiska världen, inte minst Göteborgs 

universitet och Chalmers, stad/region och näringsliv. Arbetet med att främja de 

kreativa näringarna ska utvecklas. 

Förutsättningarna måste förbättras för både kunskapsinhämtning om vad EU kan 

bidra med, som hur staden, människorna och företagen i regionen bättre kan 

påverka besluten på europeisk nivå. Internationella samarbeten, både inom och 

utanför EU, behövs för nya perspektiv och utbyten av lärdomar och erfarenheter 

samt för att marknadsföra Göteborg. 

Utveckla destinationen Göteborg 

Besöksnäringen och destinationen Göteborg är central för tillväxt och viktig för 

stadens attraktivitet. Konkurrensen är hård och det samlade utbudet stort, vilket 

innebär att staden behöver ligga i framkant. Göteborgs har en lång tradition av 

att arrangera evenemang av olika slag. Stadens program för besöksnäringens 

utveckling till 2030 beskriver hur Göteborgs Stad inom sin verksamhet kan 

bidra till att besöksnäringen i regionen fördubblas. 

Genom att utveckla anläggningar och evenemang och värna om olika aktörers 

vilja, kompetens och initiativ samt samverka med näringslivet ges 

förutsättningar för ett ökat företagande inom ramen för destinationen Göteborg. 

Så skapas möjligheter till tillväxt och fler människor i arbete inom den växande 

nöjes- och turismnäringen. Staden behöver även utveckla nya finansiella 
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modeller för större evenemang, vilket åter har aktualiserats genom Ridsports-

EM. 

Många får sitt första jobb inom handel och service. För att Göteborg ska 

utvecklas som besöksmål krävs att staden erbjuder en levande och attraktiv 

cityhandel. Staden ska också stärka möjligheterna att ta emot fler 

kryssningsanlöp. 

Ett nyare och modernare evenemangsområde 

Stadens evenemangsområde lockar tusentals människor varje år. För att behålla 

attraktiviteten och styrkan som evenemangsstad behöver området utvecklas 

under kommande år med nya arenor, hotell, kontor, handel och bostäder. En 

central del i det arbetet är att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med två 

nya arenor i evenemangsområdet. Nya sporthallar och ett nytt modernt 

centralbad ska byggas i området, som ska ersätta Valhalla Sport och 

Valhallabadet.  

Utvecklingen i området kommer innebära omfattande investeringar. Helt 

avgörande är att exploateringsintäkterna finansierar omvandlingen av området. 

Investeringarna ska inte enbart vara ett åtagande för staden. Skattebetalarnas 

insats och risk för de nya arenorna ska tvärtom minimeras. Lika viktigt är att 

ägande och drift av arenorna skapar långsiktiga och hållbara förutsättningar.  

En förnyelse av området, med liv och rörelse, skapar stora mervärden för 

Göteborg och för göteborgarna. Nya arenor kommer att främja såväl elit- och 

breddidrott och bidra till ett rikt kultur- och nöjesliv i staden.  

Fortsätt utveckla stadens upphandlingar 

Syftet med en gemensam upphandling i staden är att vara sparsam med 

göteborgarnas skattemedel. Grunden för upphandlingen ska alltid vara den goda 

affären - rätt vara eller tjänst, med rätt kvalitet, till rätt pris.  

Upphandlingsverktyget ska användas för att på ett sunt och balanserat sätt driva 

på social, miljömässig och innovativ utveckling. Företag, stora som små, globala 

som lokala, ska ha möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud. Dialog med 

marknaden är av stor vikt. 

Upphandlings- och beställarkompetensen i kommunen ska stärkas genom att 

bland annat ordna utbildningar samt ha stödfunktioner när det gäller 
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upphandlingskompetens. Samordning av upphandlingar ska ske för att öka 

kvaliteten och undvika att staden konkurrerar med sig själv.  

När det gäller stadens inköp av matprodukter ska en djurhållning av hög kvalitet 

och ett lågt användande av antibiotika alltid eftersträvas. Faktorer som också 

måste vägas in är produkternas miljö- och klimatpåverkan. Dessa faktorer ska 

ställas mot stadens behov av att kunna erbjuda ett varierande och prisvärt utbud 

till stadens verksamheter.  

Service och vägledning för ett enklare företagande 

Genom en kontinuerlig dialog mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga 

förståelsen och företagens möjligheter till framgång förbättras. För att underlätta 

att starta och driva nya företag behöver arbetet med företagslotsen utvecklas där 

dialogen med startups är en viktig del. En särskild översyn av kommunala regler 

som förbättrar och förenklar företagsklimatet ska genomföras. Det handlar bland 

annat om stadens regeltolkningar och avgiftsuttag i tillsynsverksamheter, samt 

hur man ser på sådant som byggande och marktilldelningar. En positiv och 

serviceinriktad attityd är centralt. 

För att uppmuntra alternativ inom kommunsektorn och förbättra kvaliteten ska 

staden införa utmaningsrätt. Det innebär att en alternativ aktör kan anmäla 

intresse att ta över en verksamhet som utförs i kommunal regi. Kommunen 

prövar då förfrågan och avgör om man ska behålla verksamheten eller om den 

ska upphandlas eller ingå i ett valfrihetssystem. 

Olika former av verksamhet bidrar till mångfald och bredd i näringslivet. 

Ambulerande försäljning såsom foodtrucks är ett enkelt sätt att bli företagare, 

som dessutom bidrar till trivsel, en attraktiv och levande stadsmiljö och en 

mångfacetterad matkultur. Antalet platser i staden behöver utökas för såväl dag- 

som nattider. Avgifterna ska vara rimliga och tillståndshanteringen ska vara 

snabb. 

Ett blomstrande företagsklimat kräver god infrastruktur 

Stärkta kommunikationer med tillväxt- och storstadsregioner i norra Europa är 

framtidsfrågor för staden. Västsvenska paketet är betydelsefullt för stadens 

framtida utveckling och för företagsklimatet. Men Göteborg behöver nya statliga 

infrastruktursatsningar, såväl på nya vägar, järnvägar som på kollektivtrafik.  

Göteborgs hamn är Nordens största och av central vikt inte bara för Sverige utan 

för hela Skandinavien. De strejker som lamslagit hamnen på senare tid har 



23 

 

skadat förtroendet för och verksamheten i hamnen och hotar därigenom 

välfärden i hela landet. Verksamheten i hamnen behöver vara stabil och 

infrastrukturen i området behöver utvecklas. Det gäller särskilt fördjupning av 

farleden liksom Hamnbanans kapacitet.  

Göteborgs Stad och företagen i regionen verkar i global konkurrens. 

Möjligheterna till fler direktflyg hit samt förbättrade förbindelser till och från 

Landvetter flygplats, inte minst via järnväg, behöver utvecklas. 

Språket är nyckeln till jobb 

Svenska för invandrare (SFI) är en väsentlig del av stadens ansvar för mot-

tagandet av nyanlända och ett viktigt verktyg för ökad integration. Kunskaper i 

svenska språket och om det svenska samhället är nycklar till integration.  

Utbildningen måste bli mer flexibel och fler ska kunna välja 

utbildningssamordnare över hela GR-området. Kvaliteten i SFI-undervisningen 

ska stärkas. Att i större utsträckning kunna kombinera SFI med andra typer av 

sysselsättning, studier, yrkesutbildning, praktik och föräldraledighet, är viktigt. 

Nyanlända med yrkeskunskaper kommer snabbare ut på arbetsmarknaden 

genom särskilda SFx-utbildningar. Antalet avhopp från kurser inom SFI ska 

minska. 

Ett av problemen med att komma in på den svenska arbetsmarknaden som 

nyanländ är att kompetenser inte valideras tillräckligt snabbt. En ökad 

samverkan krävs mellan Arbetsförmedlingen, yrkeshögskolan och bransch-

organisationer så att nyanlända snabbt kan hitta jobb som passar deras 

kompetens. Validering ska ingå som en självklar del i vuxenutbildningens arbete 

för att tillvarata kompetens och erfarenheter på bästa sätt. Alla vuxna ska ha 

möjlighet att läsa upp till gymnasienivå inom vuxenutbildningen.  

Yrkesintroduktionsavtal ska erbjudas inom stadens förvaltningar och bolag där 

jobbet kombineras med utbildning. Nämnden för Arbetsmarknad och 

Vuxenutbildning ska identifiera bristyrken på den göteborgska arbetsmarknaden 

och erbjuda utbildningar som svarar mot dessa brister. Nämnden ska samordna 

sina insatser med andra utbildningsnivåer såsom GRVux, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och samordningsförbundet. 

Integrationscentrums verksamhet med flyktingvän/språkvän och 

mentorsprogram bidrar till fler möten mellan nya och gamla göteborgare och till 

en ökad integration i samhället och ska utvecklas.  
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Bättre samhällsinformation och kunskaper i svenska 

Kunskaper om det svenska samhället, demokratiska värderingar och i svenska 

språket är centralt för att kunna bygga en framtid i Sverige.  

Många som har kommit till Sverige har levt i samhällen som präglas av andra 

värderingar. Att komma till ett land där jämställdhet mellan kvinnor och män är 

centralt och tilltron till staten liksom den enskilda människans förmåga är stark 

är då inte alltid enkelt. Staden har därför ett ansvar att informera om och 

tydliggöra vad som förväntas av alla, samt vilka värderingar som är 

grundläggande för ett demokratiskt och jämställt samhälle och en sekulär stat. 

Stadens samhällsinformation ska förbättras. Samhällsorienteringen ska börja så 

snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Staden ska aktivt 

verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i 

verksamheten. 

Nyanlända och asylsökande i alla delar av staden ska erbjudas utbildning i 

svenska språket. Utbildningen ska vara frivillig, men erbjudas från dag ett. Ett 

aktivt deltagande i svenskundervisning ska vara en obligatorisk motprestation 

för dem med försörjningsstöd. 

Satsa på unga 

Ju längre tid man står utanför arbetsmarknaden desto svårare blir det att komma 

in. För en ung människa är det ett särskilt stort problem. Samtidigt är det ett 

samhällsekonomiskt problem när unga människor inte kan vara med och bidra.  

Sommarjobb som praktikplatser ska erbjudas till unga på kommunala arbets-

platser. Tillsammans med näringslivet ska ett program initieras som syftar till att 

erbjuda alla gymnasieelever möjligheten till ett sommarjobb. Därutöver ska 

verksamheten med koncept som sommarlovsentreprenörer finnas i hela staden. 

Kopplingen mellan skola och arbetsliv under hela utbildningsvägen ska stärkas 

och alla elever som läser i kommunala gymnasieskolor ska erbjudas möjlighet 

till praktik. Arbetslivet ska bli en naturlig del av de kommunala utbildningarna, 

genom tätare kontakter mellan skola och arbetsgivare. Kopplingen mellan 

akademiska utbildningar och yrkesutbildningar samt kommunen som 

arbetsgivare stärks bland annat genom studentmedarbetarskap och examensjobb. 

Ett nära samarbete med ideella initiativ som till exempel Ung Företagsamhet 

uppmuntrar till entreprenörskap redan i unga år. Praktikplatsen.se ska utvecklas. 
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Fler ska delta 

Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att kunna 

arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta 

måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning. 

Kommunen har ett extra ansvar att erbjuda både praktik och en daglig 

verksamhet med kvalitet och valfrihet. Funktionsnedsättning ska aldrig vara ett 

hinder för anställning. Därför ska ansträngningar göras för att erbjuda företag 

och organisationer möjlighet att hitta kompetent arbetskraft med 

funktionshinder. På samma sätt ska personer med funktionsnedsättning erbjudas 

jobbmatchning. Kommunen ska arbeta med att ”headhunta” för att se till att fler 

personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett införande av 

motprestation för försörjningsstöd inom socialtjänsten. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens 

regler, i syfte att förenkla och förbättra för företag. 

▪ Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser 

och olika former av sommarjobb till unga.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av 

utmaningsrätt i staden. 

▪ Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning tillsammans med 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga möjligheterna att 

skapa YA-jobb och arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom stadens 

förvaltningar och bolag.  
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Trygghet i hela staden              

Mänskliga rättigheter och demokratiska värden är grundläggande för ett 

välmående, öppet och rättssäkert samhälle. Orsakerna till kriminalitet och 

brottslighet ska bekämpas. Göteborg ska vara en öppen levande stad, där alla 

kan känna frihet, framtidstro och trygghet. 

Göteborg behöver fler poliser 

Otrygghet och rädsla för att röra sig fritt i staden får aldrig ta överhanden. 

Gängkriminalitet och skjutningar kräver fokus på motåtgärder. Att bekämpa 

brott är en polisiär uppgift, men hela samhället behöver bidra för att förebygga 

och komma till rätta med problemen som drabbar hela samhället och är ett hot 

mot demokratin. Att bekämpa otryggheten är ett stort och viktigt åtagande som 

under överskådlig tid måste ges hög prioritet. 

Göteborg behöver fler poliser, inte minst i yttre tjänst, som med sin närvaro kan 

verka brottsförebyggande. Men det behövs också fler civilanställda för att utreda 

och lagföra brott. Hälften av alla anmälda brott blir aldrig utredda och antalet 

uppklarade brott är lågt. Fler så kallade mängdbrott behöver utredas och klaras 

upp. Annars riskerar människors tilltro till rättsstaten att urholkas, vilket vore en 

mycket allvarlig och farlig utveckling.  

Staden ska arbeta med att stoppa rekryteringen till kriminell verksamhet genom 

tidiga insatser. I grunden handlar det om att skapa framtidstro, med fokus på 

skola, jobb och bostäder. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis och fritid) är ett 

effektivt arbetssätt och ska utvecklas. Personer som befinner sig i kriminella 

miljöer ska erbjudas att hoppa av, genom exit-verksamhet. 

Avhopparverksamheten behöver samordnas och följas upp bättre än i dag.  

Tryggare miljöer 

Trygga miljöer är ett måste för en attraktiv och trygg stad. Otrygga miljöer 

behöver omgestaltas fysiskt. En omfattande medborgardialog ska genomföras 

lokalt för att identifiera otrygga platser. 

Belysningsprogram är viktigt för att åstadkomma liv och rörelse i gaturummet, 

för att lysa upp vackra byggnader och för att skapa trygghet. God skötsel av den 

offentliga miljön minskar förstörelse och vandalism samt i förlängningen annan 

brottslighet. Ett särskilt fokus ska läggas på utsatta stadsdelar.   
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Fler platser i Göteborg behöver trygghetsfrämjande kameror i syfte att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Stadsdelsnämnderna har, som en 

konsekvens av detta, identifierat ett antal platser som är brottsutsatta eller till sin 

karaktär otrygga. En genomförandeplan ska tas fram för att öka antalet 

trygghetsfrämjande kameror. En samverkansöverenskommelse med 

Polismyndigheten ska träffas där staden bidrar till finansieringen av 

operatörsövervakade kameror och där polisen svarar för driften. 

Tryggt i innerstaden 

På ett par platser i centrum samlas varje kväll ett stort antal barn och ungdomar, 

varav en del saknar en fast punkt i tillvaron. Inte sällan finns det en social 

problematik som dessvärre bidrar till otrygghet med problem och kriminalitet 

som följd.  

Fältgruppens och civilsamhällets uppsökande arbete som sker på kvällar och 

nätter fyller en viktig funktion. Föreningars trygghetsfrämjande insatser ska 

stödjas och uppmuntras, vilket pengar avsätts för. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Nordstan, Brunnsparken, 

Kanaltorget, Centralstationen och Nils Ericssonterminalen bör utgöra ett 

sammanhållet så kallat paragraf 3-område inom vilket ordningsvakter har 

befogenheter att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet. 

Polismyndigheten avgör dock frågan. Staden ska vara positiv till att fler 

områden utvecklas på motsvarande sätt.  

Flera lokala utredningar har bidragit till ökad kunskap och en fortsatt löpande 

uppföljning krävs. Staden behöver fortsätta genomföra sociala insatser riktade 

mot dessa ungdomar i syfte till att bryta deras utanförskap, utsatthet och i 

förekommande fall brottsbenägenhet. 

Trygghetsvakter i bostadsområden och i kollektivtrafiken 

För att stärka tryggheten i bostadsområden samt på gator och torg ska 

trygghetsvakter införas. En annan möjlighet är att använda vakterna på 

brottsutsatta eller upplevt otrygga hållplatser och linjer i kollektivtrafiken under 

vissa tider. Göteborgarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. Staden ska därför 

i samverkan med regionen utveckla åtgärder för att göteborgarna ska uppleva 

det som tryggt att färdas med spårvagn och buss. 
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Trygga boenden och arbetsplatser 

Stadens verksamheter och boenden ska vara trygga platser, oavsett var de ligger. 

Trygghets- och säkerhetssituationen på stadens verksamheter ska ses över för att 

lämpliga trygghetsfrämjande insatser ska kunna identifieras och åtgärdas. 

Inventeringen bör framförallt inriktas mot den fysiska miljön, men bör även 

omfatta arbetssätt och rutiner.  

Utveckla stadens trygghetsfrämjande arbete 

Göteborgs Stad ska utreda hur en sammanhållen och kommuncentral 

organisation för de direkt trygghetsfrämjande insatserna kan formeras. Med 

direkt trygghetsfrämjande insatser avses främst stadens upphandling och 

koordinering av väktare och ordningsvakter, utbyggnaden av 

bevakningskameror på utsatta platser samt fysisk omgestaltning av platser och 

områden i trygghets- och säkerhetshöjande syfte. 

Mest angeläget är att åstadkomma en gemensam och samordnad upphandling av 

väktare och ordningsvakter. Företag, fastighetsägare och kommun anlitar i 

nuläget olika säkerhetsföretag. Det bidrar till onödiga kostnader samt till en 

omotiverad komplexitet i koordinering av trygghetsfrämjande insatser. Effekten 

av de samlade insatserna skulle optimeras om upphandlingen av väktare och 

ordningsvakter samordnades av staden. 

Gör det möjligt att stänga Nordstan tidigare 

Nordstans samfällighet ska ha större rådighet över gallerians öppettider med 

möjlighet att stänga tidigare. Det kräver att staden ändrar i nuvarande detaljplan. 

Fastighetsägarnas initiativ med en så kallad Purple Flag-satsning gör 

stadskärnan mer levande, aktiv och trygg om kvällarna. 

Använd BIDs för att lyfta och stärka områden 

Stadsplanering är en viktig del för att människor ska känna trygghet och trivas i 

sitt närområde. Det behövs en långsiktig samverkan mellan staden, 

fastighetsägare, polis och civilsamhället. Ett exempel på formaliserat samarbete 

är så kallade Business improvement districts, BIDs. Olika områden har olika 

förutsättningar, därför behövs utveckling utifrån platsens förutsättningar. I 

Göteborg finns ett par exempel, där Gamlestan är det mest framgångsrika. I 

stadens särskilt utsatta områden finns ett stort behov av att vidta nya åtgärder för 

att vända utvecklingen och modellen från Gamlestan behöver spridas till dessa 

områden.   
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Motverka organiserad brottslighet 

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har en viktig roll och ska även 

framgent organiseras kommuncentralt. Arbetet ska utvecklas, inte minst när det 

handlar om avhopparverksamheten där kommungemensamma riktlinjer ska tas 

fram. Kunskapscentrum ska leda arbetet och ska söka samarbete med andra 

kommuner och organisationer, inte minst GR och Västra Götalandsregionen. 

Aktivt arbete mot droger och missbruk 

Den grova organiserade brottsligheten och gängkonflikter är i dag ett stort 

problem som skapar otrygghet bland göteborgarna. Ofta är narkotikaförsäljning 

en källa till konflikterna. Staden behöver intensifiera sitt arbete såväl mot den 

organiserade brottsligheten som mot dess inkomstkällor. 

Stadens roll och uppgift måste fortsatt vara att jobba förebyggande och 

uppsökande. Arbetet med att kraftfullt agera mot narkotikans spridning och 

missbruket av alkohol och droger ska fortsätta och utvecklas. Insatser som 

motverkar en tidig nikotin- och alkoholdebut och minskar totalkonsumtionen 

ska genomföras. Var den enskilde bor i staden ska inte påverka vilken 

behandling som erbjuds. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer på området ska följas och det är fortsatt 

viktigt med lågtröskelverksamhet. De metoder som används ska vara 

evidensbaserade och det måste upprättas tydliga individuella behandlingsplaner. 

Stadens förebyggande arbete måste ständigt vara uppdaterat om nya droger. 

Föreningarnas förebyggande arbete mot missbruk ska uppmuntras, och därför 

ska föreningar ges kunskap och verktyg att arbeta förebyggande mot droger. 

När staden upphandlar vård från andra ska fokus ligga på resultat snarare än 

behandlingstid. Att systematiskt utvärdera nyttan av de insatser som görs är 

därmed av största vikt. Det är även viktigt att säkerställa samverkan med 

sjukvården kring personer med samsjuklighet, det vill säga personer som till 

exempel både är missbrukare och lider av psykisk sjukdom. Även 

frivilligorganisationernas arbete och kunskap ska tas tillvara bättre. 

Förstärk stadens arbete mot våldsbejakande extremism 

I det förebyggande arbetet ska särskilt fokus läggas på att stoppa rekryteringen 

till olika våldsbejakande extremistiska organisationer. Stadens samordnare mot 

våldsbejakande extremism har ett viktigt uppdrag. Förstärkning av stadens 
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arbete mot våldsbejakande extremism ska ske genom att samordningen flyttas 

till att ligga direkt under kommunstyrelsen och att resurserna långsiktigt stärks.   

Göteborg är en av de europeiska städer som har haft en stor andel personer i 

relation till befolkningen som rest för att ansluta till terroristorganisationer. 

Detta tyder på att extrema sympatier är utbredda i vår stad och är ett problem då 

dessa personer återvänt till staden. Återvändande är ofta utbildade på att hantera 

vapen, vilket gör dem attraktiva för kriminella nätverk. Risken är också att de 

som återvänder gör det med ett uppdrag att utföra fientliga handlingar på 

europeisk mark. 

Stadens anställda inom alla sektorer har ett ansvar att företräda, vårda och värna 

de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Stadens samordnare mot 

extremism har ett viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta 

samman olika funktioner och anställda för att förebygga, upptäcka och beivra 

våldsbejakande extremism. Vidare behövs stöd- och utbildningsinsatser som 

riktar sig till stadens anställda i syfte att upptäcka och förebygga radikalisering.  

En ökad dialog behövs med församlingar och föreningar samt 

informationsinsatser på skolor och fritidsgårdar. Utgångspunkten ska alltid vara 

ett tydligt ställningstagande för demokratiska värderingar och vårt öppna 

samhälle.  

I rapporten från Göteborgs Stad ”Lägesbilden över radikalisering och 

våldsbejakande extremism” svarar 21 procent av de tillfrågade nyckelpersonerna 

att de mottagit hot, våld eller trakasserier i sin yrkesroll eller i sitt ideella 

engagemang. Det är oroväckande högt, helt oacceptabelt och måste tas på största 

allvar. Det handlar om lärare, rektorer, kommunala tjänstemän och ideella 

ledare. Personer vars uppgift är att upprätthålla demokratin och vårt samhälles 

grundläggande principer. Det är tydligt att det finns ett stort behov av att stödja 

personal och ideella ledare att polisanmäla hot. Rutiner för detta ska ses över.  

Stadens arbete med Levande Historia ska fortsätta med upplysningsarbete i 

stadens skolor om brott mot mänskligheten som skett i nazismens, 

kommunismens och andra ideologiers namn, vilket är ett viktigt verktyg i arbetet 

mot våldsbejakande extremism.  

Motverka svarta kontrakt 

Göteborg har i dag en omfattande bostadsbrist och trångboddhet. Detta får 

sociala konsekvenser, särskilt för barnfamiljer och de som saknar resurser eller 
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kontakter att själva köpa en bostad. Bristen på bostäder har också bidragit till 

olaglig handel med kontrakt, andrahandsuthyrning och skenbosättningar, vilket 

utnyttjas av kriminella organisationer. Störningsjourens aktiviteter för att 

motverka denna illegala verksamhet måste förstärkas. All lägenhetsförmedling i 

stadens bestånd ska ske enligt reglerna och personer ska vara folkbokförda där 

de faktiskt bor. När lagen medger ska stadens riktlinjer för bistånd till boende 

skärpas i syfte att försvåra för den organiserade brottsligheten att utnyttja utsatta 

människor och profitera på bostadssituationen.  

Krafttag mot våld i nära relationer 

Stöd och hjälp till våldsutsatta personer ska säkerställas genom kommunala och 

ideella stödinsatser och tillgång till boenden. Alla stadsdelar ska ha en 

fungerande samordning i arbetet mot våld i nära relationer, vilket underlättar för 

den som söker hjälp. Kvinno- och mansjourerna gör ett betydelsefullt arbete, 

särskilt i det akuta skedet. Stödet till jourer och andra frivilligorganisationer ska 

stärkas. 

Det är i första hand den som utövar våld som ska flytta eller byta bostad, inte 

den som blir utsatt för det. Många gånger är situationen känd innan det akuta 

skedet uppstår. Staden ska vara lyhörd för att själv eller via samverkanspartners 

kunna sätta in stöd och hjälp i ett förebyggande syfte för att undvika 

våldssituationer. 

Samverkan måste öka mellan kommunala och privata bostadsbolag inom GR för 

att hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld till både temporärt och 

permanent boende. Stödpersoner ska finnas till hands för den utsatta personen 

före, under och efter en rättsprocess. Olika former av stöd, exempelvis genom 

ett nätforum för dem som inte har möjlighet att lämna sitt hem, ska erbjudas. 

Göteborg är en stad för alla 

Staden har en viktig uppgift i att implementera den nya handlingsplanen för 

mänskliga rättigheter för allas möjlighet att engagera sig, göra sin röst hörd och 

vinna inflytande. Varje persons egna och okränkbara värde måste avspeglas i 

den kommunala servicen. Göteborg ska vara en stad för alla. Därför är det 

angeläget med regelbundna samråd med de nationella minoriteterna för att skapa 

delaktighet och garantera att rättigheter och behov tillgodoses.  
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Romano Centers syfte är att skapa bättre livschanser för romer, både genom råd 

och stöd till enskilda och genom kunskapshöjande insatser inom staden, vilket 

finansieras.   

Sedan 2011 är Göteborg finskt förvaltningsområde, vilket ger sverigefinska 

göteborgare särskilda rättigheter. Ett led i att förstärka arbetet är att pröva en 

försöksverksamhet med tvåspråkiga klasser (finska-svenska). Ett sverigefinskt 

center ska utredas. 

Det är positivt att Göteborgs Stad uppmärksammar de nationella minoriteternas 

högtidsdagar exempelvis genom flaggning och ceremonier. Staden måste 

säkerställa trygghet och att god samverkan upprätthålls för minoriteter och 

befintliga religiösa församlingar.  

Göteborg behöver mer kärlek – inte mindre 

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. 

Göteborgs Stad har på senare år genomfört en resa från att vara betraktad som en 

”bögknackarstad” till att vara en av landets främsta hbtq-kommuner. Samtidigt 

finns det mycket kvar att göra. 

Det behövs ett fortsatt arbete med likvärdig service. Från vaggan till 

äldreboendet ska det vara självklart att var och en kan vara sig själv fullt ut. 

Normmedvetandet behöver öka i all verksamhet så att staden kan möta 

regnbågsfamiljer, utsatta ungdomar och äldre på rätt sätt. Stadens plan för att 

förbättra hbtq-personers livsvillkor ska implementeras och följas upp. Vidare 

fyller stadens HBTQ-råd och medverkan i West Pride en viktig funktion för att 

manifestera alla människors lika värde. 

Bekämpa hederskulturer 

Tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, 

lever i dag i ofrihet i det svenska samhället. De övervakas av familjen eller av 

självutnämnda moralväktare. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. 

Barn tvingas in i äktenskap, utsätts för oskuldskontroller samt känner oro och 

rädsla för att under loven bli bortgifta. De som trotsar löper stora risker. De 

hotas, utsätts för våld, och vissa får till och med betala med sitt liv.  

Så kallad hederskultur begränsar den enskildes mänskliga rättigheter och kan 

inte tolereras. Större medvetenhet, god kompetens och likvärdigt bemötande är 

avgörande för att bekämpa hederskultur och bidrar till att alla människor får leva 
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i frihet. En kartläggning av hedersrelaterade problem i Göteborg genomförs men 

nya insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck måste vidtas. 

Det finns ungdomar som på grund av sin religion eller kulturella tradition kan 

uppleva det svårt att prata om sex och samlevnad. Inte minst gäller det 

ungdomar som inte identifierar sig med traditionella normer. 

Ungdomsmottagningar ska därför ha kunskap och erfarenhet av att ge stöd 

utifrån ett mångfaldsperspektiv, exempelvis genom hbtq-kompetens. I dag 

hänvisas personer som blivit utsatta för eller bevittnat hedersrelaterat våld och 

förtryck till socialtjänsten, Kriscentrum för kvinnor och män eller Stödcentrum 

för brottsutsatta. Detta inte är tillräckligt. Det finns därför ett behov av ett lokalt 

eller regionalt stödcentrum som vänder sig till personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom behövs relevanta utbildningar eller 

kompetenshöjande insatser genomföras i samarbete med den Nationella 

samordnaren mot hedersförtryck. 

Barn- och tvångsäktenskap är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och är 

emot svensk lag. Staden måste ha beredskap att agera omedelbart, på samma sätt 

som vid andra omedelbara omhändertaganden av barn som far illa. Det kan 

handla om att ordna plats i ett skyddat boende och att, i många fall, ge det stöd 

som de utsatta behöver. 

Motverka prostitution och trafficking 

Det finns personer som av olika anledningar hamnar i prostitution. Inte sällan 

handlar det om människor som lockats till Sverige med falska löften om jobb. 

Motverkande av prostitution och trafficking måste vara en högt prioriterad 

uppgift i stadens sociala arbete. Mika-mottagningen är en av flera verksamheter 

som gör ett bra förebyggande arbete som måste utvecklas tillsammans med 

civilsamhället. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer 

för stadens avhopparverksamhet.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag för hur stadens 

trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras.  

▪ Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och 

otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra 

sammanhängande paragraf 3-områden. 
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▪ Kommunstyrelsen ska ingå avtal med Polismyndigheten om 

utbyggnad av kamerabevakningen av brottsutsatta och otrygga 

platser.  

▪ Framtiden AB ges i uppdrag att se över möjligheten till bid-

inspirerade samarbeten och kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

skapa ”en väg in” till staden för att samordna initiativ.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

lokalt/regionalt stödcentrum för personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck med relevanta aktörer. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens förebyggande 

arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.  
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Medmänsklighet i social omsorg 

Samhället har ett viktigt uppdrag att stötta människor i utsatta situationer när den 

egna förmågan inte räcker till. Var och ens behov och förutsättningar ska vara i 

centrum. Den övergripande målsättningen är att ge människor stöd att komma i 

egenförsörjning genom arbete, studier eller genom andra insatser. Rättssäkerhet 

och likvärdighet ska gälla över hela staden. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

är ett betydelsefullt arbetssätt för att stärka arbetet med utsatta människor, såväl 

med barn som vuxna. 

En individ- och familjeomsorg med tidiga insatser 

Individ- och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande med insatser i ett tidigt 

skede. Det leder till ett minskat mänskligt lidande men också till lägre kostnader 

i ett längre perspektiv. Samarbetet mellan socialtjänst, skola, förenings- och 

fritidsverksamhet samt polis ska värnas. 

Att tidigt identifiera barn och ungdomar i riskzonen och att stödja familjer i 

behov av hjälp kräver en helhetssyn och ett nära samarbete mellan till exempel 

mödravård, barnavårdscentral, och socialtjänst. Genom att samla 

verksamheterna under samma tak i form av familjecentraler underlättas 

samarbetet. Den fortsatta etableringen av familjecentraler ska följas för att 

säkerställa att de placeras överallt i staden och där de bäst behövs. 

Familjerådgivning, utredningslägenheter och multiprofessionella arbetsteam är 

exempel på hur man kan arbeta med barn och familjer i behov av stöd. 

Samarbete mellan ungdomsmottagningar, familjehem och gode män är andra 

exempel. 

Insatserna inom individ- och familjeomsorgen ska baseras på evidensbaserade 

metoder och arbetssätt som ger effekt och en positiv förändring av människors 

livssituation. Insatser ska följas upp och systematiskt utvärderas för att 

säkerställa rättssäkerheten. 

Ge barn och unga trygga uppväxtvillkor 

För barn är föräldrarna de mest betydelsefulla personerna. När de inte räcker till 

eller förmår att ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in och säkerställa att 

barnet får den trygghet och omsorg som varje barn behöver. Alla placerade barn 

och unga behöver kontinuitet i kontakten med kommunen och det är därför bra 

att barnen har en egen socialsekreterare. Staden behöver också tydliga riktlinjer 
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för att stärka barnens rättigheter och likvärdigheten över stadsdelsgränserna. Det 

är viktigt att fortsätta följa upp barnavårdsutredningarna, att de kvalitetssäkras 

och genomförs skyndsamt i enlighet med lagkrav. 

Administrativa gränser mellan olika huvudmän får inte utgöra hinder. 

Kommunen ska stödja och tar tillvara det ideella arbete som utförs av olika 

föreningar för barn. Staden ska samordna stödet till barn vars anhöriga befinner 

sig i utsatta situationer på olika sätt. Barn har aldrig en skyldighet att vårda en 

anhörig men det kan likväl hända att barn är i den situationen. Samordningen 

ska ske med berörda instanser exempelvis hemsjukvården och elevhälsan i syfte 

att barn i behov av stöd inte far illa. Arbetsmodellen Skolsatsning inom 

familjehemsvården (Skolfam) ska fortsatt utvecklas inom alla stadsdelar. 

Stabilt boende med stöd och eget ansvar 

Staden ska arbeta för att stödja människor i att få ordning på sitt liv och sin 

tillvaro. Ingen ska behöva tillbringa natten ute på gatan. Den som är hemlös och 

vill förändra sin livssituation ska ges möjlighet att göra det med stöd från staden. 

Exakt hur det stödet ska se ut måste variera från person till person beroende på 

orsakerna till hemlösheten och vilka behov personen har. Samarbetet med 

fastighetsägare, civilsamhället samt med psykiatrin och sjukvården ska 

vidareutvecklas. Boende ska ses som en grundläggande del i att ordna upp sitt 

liv eftersom tryggheten i ett stabilt boende många gånger är en förutsättning för 

att komma vidare. 

Bred samverkan kring utsatta EU-medborgare 

Sociala resursnämnden ska fortsätta stadens arbete med utsatta EU-medborgare 

genom en bred samverkan mellan olika aktörer såsom stadens nämnder och 

bolag, GR, ideella organisationer, polisen och kronofogdemyndigheten. Arbetet 

kring utsatta EU-medborgare ska följa gällande lagstiftning och förordningar för 

att upprätthålla rättssäkerhet och likvärdighet. Målsättningen ska vara att 

åtgärderna leder till arbete eller motivation till ett återvändande. 

Socialtjänsten ska alltid utreda eventuella medföljande barns situation och 

Göteborgs Stad ska fortsätta att stödja de ideella organisationerna i deras arbete 

där idéburet offentligt partnerskap kan vara en metod. Göteborgs Stad ska inte 

acceptera otillåtna bosättningar. 
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Ökad delaktighet för människor med funktionsnedsättning 

Den ovillkorliga principen om alla människors lika värde förändras givetvis inte 

av en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska bemötas 

som alla andra med värdighet och respekt samt kunna vara trygga i att det finns 

service som fungerar på bästa sätt. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt barn 

och unga liksom möjligheten för personer med funktionsnedsättning att vara 

förälder. 

Så långt det är möjligt ska stadens verksamheter anpassas så att serviceutbudet 

kan nyttjas av alla. Insatser för tillgänglighet i staden ökar arbetsmarknads- och 

serviceutbudet för människor med funktionsnedsättning samtidigt som det 

breddar kundkretsen för kommersiella verksamheter. God tillgänglighet innebär 

också att möjligheterna att röra sig i samhället och ha en aktiv vardag blir bättre. 

För att en funktionsnedsättning inte ska bli ett onödigt stort hinder ska det finnas 

fler möjligheter att välja mellan de hjälpmedel och stöd som finns. 

En känd funktionsnedsättning som är medfödd, livslångt förvärvad eller livslång 

konstaterad diagnos, ska inte behöva bli bedömd eller prövad fler gånger. Nya 

bedömningar bör endast göras vid indikation på medicinsk förändring. Utredda 

funktionsnedsättningar ska vara väldokumenterade och på ett enkelt sätt, efter 

medgivande, kunna kommuniceras mellan olika organisationer och aktörer.  

Den personliga assistansen ska värnas, därför ska frågan följas i syfte att 

säkerställa att människor i möjligaste mån får sina behov tillgodosedda. 

Tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Göteborg gör det möjligt 

att välja mellan olika utförare av daglig verksamhet. Det kommer innebära att 

möjligheterna för den enskilde att välja stärks samt att mångfalden och 

kvaliteten ökar. 

Tillgång till eget boende för alla 

Det behövs fler servicebostäder och lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet 

som är anpassade så att boenden med särskilt stöd inte upptas av personer som 

kan bo i vanliga lägenheter. Under året uppstår brister på korttidsplatser och 

kommunstyrelsen får därför i uppdrag att säkra tillgången på korttidsplatser. 

Bostadsbristen slår hårt mot flera grupper i samhället, vilket har bidragit till 

kraftiga kostnadsökningar för sociala boenden. Utbyggnadstakten måste öka då 
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nuvarande planer inte möter upp behovet. Fler bostäder med särskild service 

(BmSS) behöver byggas, gärna tillsammans med andra aktörer.  

Fokus på förebyggande arbete 

Den kommunala tillgänglighetsdatabasen ska utvecklas till en mer användbar 

guide som kan underlätta för den enskilde. Den kan också ge kommunen en bild 

över de åtgärder som behöver sättas in för ökad tillgänglighet för alla. Göteborg 

ligger efter med tillgänglighetsinventeringen av stadens lokaler och det är högt 

prioriterat att färdigställa inventeringen snarast möjligt. 

Samverkan med handikapporganisationerna är viktig för att uppmärksamma de 

brister som finns i samhället och även verka förebyggande. Kommunen ska bistå 

företagare med råd och stöd för att öka den fysiska tillgängligheten i Göteborg. 

Många människor med funktionsnedsättning upplever en sämre psykisk och 

fysisk hälsa än andra. Ökad fysisk styrka och kondition kan ge stor effekt för 

dessa grupper, inte minst vad det gäller deltagande i sociala aktiviteter, 

föreningsliv och i viss mån även en ökad självständighet. En utredning ska 

genomföras med fokus på hur barn och unga med funktionsnedsättning 

motiveras till ökad aktivitet. 

AB Framtiden ska pröva förutsättningarna för att installera hissar i kommunalt 

ägda flerfamiljshus med stor andel äldre. De kommunala bostadsbolagen ska 

även pröva möjligheten att erbjuda flytt när en äldre person önskar bosätta sig på 

bottenvåningen i en fastighet, genom byte med annan hyresgäst. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Hemsjukvård är till för människor i alla åldrar som behöver vård i hemmet och 

den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för omvårdnad och 

rehabilitering av patienter. Sjukdomsbilderna är i många fall komplexa och 

kräver nära samverkan mellan äldreomsorgen, primärvård och slutenvård. Den 

avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) är en angelägen verksamhet som ska 

värnas. 

Onödiga och kostsamma sjukhusvistelser ska minimeras. Det är centralt att 

individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och 

genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. Kontakterna med 

primärvården behöver stärkas, utveckling av gränslös vård och delegationsbeslut 

behöver ske samt tillgången till korttidsplatser säkras. Ett viktigt komplement 
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till vården är den mobila närvården som snarast behöver komma på plats i hela 

staden. 

Psykisk ohälsa 

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. 

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som ska tas på största allvar. Det ska vara 

lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna 

vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Staden måste 

öka sitt samarbete med regionen för att garantera att ungdomsmottagningarna 

har rätt resurser och tillgänglighet för att hjälpa unga vuxna. 

Säkerställ god vård i livets slutskede 

Plats på hospice ska finnas för den som har behov och så önskar. Därutöver ska 

det finnas en kvalitativt säkerställd palliativ vård i hemmet som samordnas med 

hospice för att ge värdighet vid livets slut. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV 

inom ledsagning. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att metoder och 

arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp att 

barnavårdsutredningarna kvalitetssäkras och genomförs skyndsamt i 

enlighet med lagkrav. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla 

tillgänglighetsdatabasen till en mer användbar guide. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan 

för att säkerställa antalet korttidsplatser. 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden, i samverkan med 

stadsdelsnämnderna, ges i uppdrag att öka genomföra en utredning 

med fokus på hur barn och unga med funktionsnedsättning kan 

motiveras till ökad aktivitet.  
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Äldreomsorg för ett värdigt liv 

Äldre göteborgare ska bemötas med respekt och ha makt och inflytande över 

hela sin livssituation. Alla göteborgare ska kunna åldras med livskvalitet, 

värdighet och trygghet. Äldreomsorgen i Göteborg ska präglas av hög kvalitet 

och valfrihet.  

Helhetssyn ska prägla omsorgen 

För att Göteborg ska bli en bättre stad för äldre ska service, vård och omsorg 

vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på varje enskild människa. 

Omsorgen ska utgå ifrån människans behov och önskemål samt ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Äldre har rätt till likvärdig service, hemtjänst, 

vård och omsorg av god kvalitet oavsett var i staden man bor. För att öka 

kvaliteten i äldreomsorgen behöver staden utveckla tillsyn och uppföljning av 

verksamheten. 

Alla ska i så stor utsträckning som möjligt själva kunna bestämma när det är 

dags att komma ut i friska luften, äta eller vila. Detta innefattar även möjligheten 

att själv få välja, eller välja bort, vem som utför hjälpen i hemmet. Staden ska, så 

långt det är möjligt, tillmötesgå äldres önskemål. Verksamheten ska ständigt 

utvecklas genom omvärldsbevakning och i samarbete med exempelvis högskola 

och universitetet.  

Stadens tvärprofessionella demensteam ska arbeta stödjande mot personer med 

demenssjukdom och kompetensförstärkande mot personal inom omsorgen.  

Garanterat värdig omsorg 

Eftersom Göteborgs Stad ytterst är ansvarig för kvalitetsnivån inom de 

äldreomsorgstjänster som staden erbjuder, ska dessa säkerställas med 

värdighetsgarantier.  

Syftet är att förtydliga, främst för de äldre och deras närstående, vad de kan 

förvänta sig av stadens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som ska 

göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras. Garantierna 

ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre ökad 

delaktighet och trygghet i vardagen. Dessa värdighetsgarantier måste 

implementeras i verksamheterna och kompensation ska utgå när omsorgen 

brister. Kommunstyrelsens äldreberedning ska fortsatt ha ett särskilt fokus på 

äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet. 
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En fristående kommunal äldreombudsman infördes under 2018. 

Äldreombudsmannens syfte är att ge råd, stöd och vägledning till äldre och dess 

anhöriga. Funktionen ska ha en stark, fristående ställning gentemot politiker och 

tjänstemän. En annan uppgift är att vid behov kunna hänvisa och förmedla 

kontakter till ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna 

synpunkter. Organisatoriskt ska ombudsmannen fortsatt vara placerad under 

kommunstyrelsen.   

En övergripande äldrenämnd ska utredas 

Kommunstyrelsen ska utreda inrättandet av en nämnd för övergripande 

äldrefrågor. Den införda äldreberedningen bör ses som ett första steg till den 

äldrenämnd som bland annat ska ansvara för boendeplanering, Senior Göteborg, 

stadens äldreombudsman samt samverka med Västra Götalandsregionen kring 

kommunal hälso- och sjukvård. 

Äldreomsorgens verksamhet ska granskas och utvärderas utifrån den äldres 

perspektiv i förhållande till politiskt uppsatta mål och kvalitetskriterier. Det 

gäller såväl särskilda boendeformer som hemtjänst och övriga verksamheter 

inom äldreomsorgen. 

Valfrihet inom äldreomsorgen 

Den som vill bo kvar hemma ska ges goda förutsättningar att göra det. Att ta 

emot hjälp i sitt eget hem innebär ofta att släppa en annan person nära in på 

livet. Alla med bedömt biståndsbehov ska ha möjlighet att välja vem som ska 

komma för att utföra tjänster i hemmet. 

Ålder är inte ett hinder för att göra aktiva val. Den som utför hemtjänsten kan 

vara staden eller en fristående utförare. Om man inte är nöjd med sin utförare 

ska man enkelt kunna byta. 

I början av 2018 infördes Lagen om valfrihetssystem med start inom 

hemtjänsten, vilket ger ökad valfrihet där alla får möjlighet att välja utförare. 

Denna reform stärker valfriheten genom ett brett utbud av aktörer som utför 

professionellt socialt omsorgsarbete och sjukvårdande insatser. Lika villkor ska 

gälla för alla utförare, oavsett huvudman, utifrån fastställda kriterier och 

ersättningar antagna av kommunfullmäktige. 

Valfrihet i äldreomsorgen ger nya möjligheter att få hemtjänst med till exempel 

inriktning på det egna språket. Dessutom ökar kreativitet, innovationskraft och 

delaktighet för andra aktörer när det kommunala monopolet upphörde. En 
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fortsatt inriktning i att utveckla valfriheten är att införa Lagen om valfrihet vid 

val av äldreboende samt vid ledsagning. 

Fler platser och större frihet 

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser vilket lett till 

både köer och otrygghet. Under de kommande åren behövs flera nya moderna 

äldreboenden i Göteborg. För att nya boenden ska tillkomma är det viktigt med 

flexibilitet och att fler aktörer får vara med och investera i välfärden. I budgeten 

avsätts medel för att i ett första steg finansiera driften av minst 100 nya 

äldreboendeplatser. Etablering av fristående aktörer ska välkomnas. Stadens 

äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035 ska verkställas.  

Fler äldreboendeplatser bidrar till att avlasta stadens korttidsboendeplatser, 

vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns 

på sjukhus. Fler äldreboendeplatser minskar de totala kostnaderna för staden och 

frigör bostäder. 

Friheten att kunna välja boendeform måste öka. Att själv bestämma hur man ska 

bo är en central del i en människas självbestämmande och så givetvis även bland 

äldre. Det behövs därför en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på 

den vanliga bostadsmarknaden och bland anpassade boenden för äldre. 

Mångfalden ska utvecklas i samverkan med kommunala och fristående aktörer. 

Det handlar om allt från trygghetsboende och seniorboende till äldreboende med 

exempelvis språklig inriktning, HBTQ-inriktning eller boende där husdjur är 

tillåtna. Boenden ska erbjuda många möjligheter till socialt umgänge såsom 

gemensamma lokaler och aktiviteter. 

Oavsett var man bor ska man i möjligaste mån med kort varsel kunna få tillgång 

till ett trygghetsboende. Göteborgs Stad ska underlätta för att fler 

trygghetsboenden med hyresrätt kan byggas. Subventionerna till dessa förstärks. 

Vid ny- eller ombyggnation av äldreboenden i staden ska idén om ett 

omsorgscenter prövas. Ett omsorgscenter är en samlokalisering av äldreboende, 

trygghetsboende, hemtjänst och träffpunkt under samma tak. Genom ett 

gränsöverskridande arbete kommer händerna i vården fler till godo.  

En utbyggd växelvård där rehabilitering är en del, är ett måste för en fungerande 

omsorg och därför ska staden säkerställa att det finns tillräckligt många 
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korttidsplatser. Dessa platser är viktiga för att avlasta de anhöriga och samtidigt 

ge den äldre en god omsorg. 

Yngre personer i behov av särskilt boende ska inte vara hänvisade till ett 

äldreboende. För yngre personer som lider av demens arbetas även med frågan 

om anpassad aktivitet och verksamhet på dagtid.  

Intraprenader utvecklar verksamheten 

De intraprenader som finns i staden faller väl ut i olika uppföljningar. Såväl 

personalnöjdhet som kostnadseffektivitet och därtill nöjda boende gör att fler 

intraprenader ska införas. Med de utmaningar som finns inom välfärden, med en 

alltmer åldrande befolkning, kan intraprenader som driftsform bli en del av 

framtidens lösning. Den bidrar till ökad frihet för både personal och brukare. 

Förebyggande insatser för äldres hälsa 

Arbetet med att förebygga ohälsa och minska vårdbehovet hos äldre ska öka. En 

del av arbetet är att erbjuda förebyggande hembesök för människor över 75 år 

som inte har hemtjänst. Yttre hemtjänst, även kallad yttre service, underlättar för 

den äldre att bo kvar hemma. Staden ska utveckla stödet till de som vårdar sina 

anhöriga i hemmet. Arbetet med information, hjälp, stöd och avlastning till de 

anhöriga som gör stora insatser måste hålla hög och jämn kvalitet. 

Måltiden ska vara en höjdpunkt 

Matsituationen inom äldreomsorgen ska förbättras och alla ska garanteras mat 

som är näringsriktig och välsmakande. Det handlar inte bara om matens kvalitet 

utan också om miljön runt omkring, hur den serveras och om sällskap vid 

måltiden. 

Måltiderna för de äldre ska vara några av dagens höjdpunkter. I Göteborg ska 

det serveras mat som äldre tycker om och känner igen. Därför ska den enskilde 

själv kunna välja vilken typ av mat och leverantör som önskas. Det ska även 

vara möjligt att kombinera att äta ute såväl som hemma samt att beställa hem 

mat via internet, med hjälp av hemtjänsten. 

Många äldre är i riskzonen för, eller har, drabbats av undernäring till följd av 

sjukdom och funktionsnedsättning eller försämrad munhälsa. Äldreomsorgen 

måste ha tillgång till dietist och nutritionskompetens i varje del av staden då den 

svagaste länken för att kunna bo kvar hemma ofta är näringsproblem. Nutrition 
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är en omvårdnadsinsats. Kvalitetsrapporten för hemtjänst – och äldreboende ska 

innehålla en utvärdering av mat och måltidssituation inom hemtjänsten. 

Teknik ger trygghet 

Teknik i hemmet för äldre är ett sätt att öka tryggheten. En del äldre tvingas 

flytta då bostaden inte är behovsanpassad. Ny teknik och wifi ska finnas på 

samtliga äldreboenden. 

För att äldre ska kunna bo kvar hemma och för att minimera behovet av stöd är 

det viktigt att kommunen inte bara bygger lägenheter som är 

tillgänglighetsanpassade utan även anpassar befintliga bostäder efter brukarens 

behov och önskemål. Målet är att detta ska vara standard i alla boenden.  

Staden ska ligga i framkant med att införa teknik såsom Nattfrid och andra 

digitala lösningar liksom modern assistansteknologi. Nya tekniska lösningar får 

aldrig äventyra äldre människors trygghet eller integritet. Resurser avsätts för 

omfattande investeringar i en bred teknikutveckling samt digitalisering. 

Bryt ensamheten 

Social isolering är både ett samhälls- och folkhälsoproblem, som påverkar såväl 

den fysiska som den mentala hälsan. Känslan av ensamhet leder med tiden till 

kännbara fysiska konsekvenser. Forskning visar att ofrivillig ensamhet skadar 

den enskilde lika mycket som till exempel rökning eller fetma. Den ofrivilliga 

ensamheten bland äldre är stor och måste brytas. Det är därför viktigt att lägga 

fokus på att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som motarbetar ensamhet och 

stärker äldres hälsa. En rad insatser måste vidtas. Fler äldreboenden bör ha 

träffpunkter, och det ska vara möjligt för den med hemtjänst att delta på sociala 

aktiviteter på stadens äldreboenden. 

Träffpunkterna i Göteborg är flera och har varierat utbud. Kännedomen om 

dessa behöver öka och öppettiderna behöver ses över och utökas vid behov. 

Staden ska, i samverkan med andra, inrätta fler mötesplatser för äldre, där äldre 

som bor hemma kan träffas för att äta tillsammans. Aktiviteter som till exempel 

fysisk aktivitet, estetisk verksamhet och utflykter ska arrangeras. Öppna 

verksamheter, träffpunkter och dagverksamheter ger stimulans och mening i 

vardagen. Deltagande i olika former av boenden ska vara attraktiv och bjuda in 

till användning, vilket är en hälsofrämjande åtgärd. 
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För att öka flexibiliteten och skapa fler möjligheter till social samvaro ska fler 

verksamhetsöverskridande verksamheter byggas, såsom äldreboenden och 

trygghetsboenden i kombination med förskola på bottenplan. 

Kommunen kan inte ensam bryta de äldres ensamhet och isolering. Staden ska 

stötta civilsamhällets aktörer till bättre möjligheter att utföra sociala 

volontärinsatser. 

Det är av stor vikt att medvetandegöra psykisk ohälsa bland äldre. Kommunen 

bör därför säkerställa att det finns kompetens i det förebyggande arbetet mot 

psykisk ohälsa och depression bland äldre. 

Aktivt ledarskap inom äldreomsorgen 

Fungerande chefs- och ledarskap är av största betydelse för verksamhetens 

utveckling och kvalitet. Cheferna inom äldreomsorgen måste ges möjligheter att 

vara närvarande ledare, stödja personalen till utveckling, gå igenom 

arbetsmetoder och driva förändrade arbetssätt. I detta ingår goda möjligheter till 

fortbildning och stöd för egen utveckling. 

Det krävs andra arbetsmetoder och ändrade förhållningssätt för att kunna arbeta 

med såväl intraprenader som förändringsarbete, vars syfte är likvärdig service, 

medbestämmande och inflytande. Detta är en grundläggande ledarskapsfråga 

som måste tillgodoses för att nå bra resultat. 

Välfärdsteknik ska i ökad omfattning införas i verksamheterna i syfte att stödja 

medarbetarna i arbetet. IT-systemen behöver ses över för att förbättra 

arbetsmiljön och minska administrationen och byråkratin. Resurser avsätts i 

investeringsbudgeten för en omfattande utbyggnad av välfärdsteknik. 

Statusen för arbete i äldreomsorgen ska höjas bland annat genom att erbjuda 

vidareutbildningar och karriärmöjligheter, vilket också ger en mer motiverad 

personal. Ett gott ledarskap är grunden för en välfungerande äldreomsorg. De 

ledare som arbetar i äldreomsorgens vardag, i hemtjänst och på äldreboenden 

har nyckelroller för kvaliteten i omsorgen. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV 

inom äldreboenden. 
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▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla värdighetsgarantierna, 

även för äldreboenden, samt utreda ett kompensationssystem när det 

brister. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda införandet av en 

äldrenämnd. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa stadens 

äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att det finns 

hälsofrämjande aktiviteter för såväl medarbetare som äldre för en 

god hälsa.  
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Kultur i en modern stad 

Kulturen för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och 

bidrar till kunskap och förståelse. En tillgänglig kultur för alla göteborgare ökar 

förutsättningarna för delaktighet och förståelse människor emellan. Kulturen ska 

kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. 

Kulturen ska berika och utmana 

Kulturen måste stå för både det traditionella och det experimentella. Det fria 

uttrycksättet bidrar till ett öppet och tolerant samhälle. Det göteborgska 

kulturarvet har alltid berikats av människor med annan kulturell bakgrund än 

den svenska. För att kunna vara en utmanade kraft måste det fria kulturlivet få 

utvecklas på egna villkor.  

Kulturupplevelser är ett mänskligt behov och bör eftersträvas att nå utanför de 

grupper som vanligtvis ta del av kulturen. Kulturen ger också människan ett 

verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. På 

detta sätt ger kulturen livskraft och får människor att växa. 

Under flera år har en allt större andel av Kulturnämndens budget finansierat 

fasta och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. Det ger en 

allt mindre del som kan gå till kulturens utövande. Kulturnämndens kärnuppdrag 

och verksamhet ska renodlas för att bli tydligare. 

Stadens förvaltningar och bolag har att förhålla sig till Göteborgs kulturprogram. 

Till exempel ska kulturplanering vara en integrerad del av stadsutvecklingen. 

Samverkan ska aktivt sökas med andra aktörer i de fall det kan gynna 

kulturverksamhet i Göteborg. 

Tydlighet och öppenhet i kulturstödet 

Stadens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för konsten och 

konstnärerna. Till detta hör att fördela kulturstöd till det fria kulturlivet såsom 

dans, teater och musik. Regelverket för kulturstöd ska vara tydligt och 

förutsägbart. Lika regler ska gälla för alla. 

Kulturstöden behöver anpassas till samtiden. Det handlar om att utveckla, att 

komplettera med nytt eller ta bort. Utgångspunkt är att minska administrativa 

kostnader för att maximera stödet till kulturen.  
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Politikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna 

för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. 

Attraktiva museer och tillgängliga samlingar 

Stadens historiska samlingar utgör ett stort och betydelsefullt historiskt, 

vetenskapligt och ekonomiskt värde. Kvaliteten på våra museer ska utvecklas 

samt att samlingarna hanteras på ett respektfullt och ändamålsenligt sätt. 

Staden har en historisk skuld gentemot samlingarna då många av magasinen är i 

undermåligt skick. På sikt ska alla samlingar digitaliseras för såväl en 

intresserad publik som för studier och forskning. Planerna för ett varvs- och 

industrihistoriskt center är ett led i detta.  

Museerna står inför stora utmaningar gällande såväl investeringar i form av om-, 

till- och nybyggnation som utveckling av verksamhet och utställningar. 

En översyn av Kulturnämndens entréavgifter ska genomföras. Översynen ska 

även innehålla en utvärdering av nuvarande avgifter. 

Röhsska museet ska efter återöppnandet vara ett flaggskepp inom design och 

konsthantverk. 

Biblioteken – en ingång till kulturen 

Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 

vidare läsning och studier. Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör sig 

och vara öppna när besökarna har tid att besöka dem, därför behöver 

tillgängligheten öka. Ett exempel på det kan vara obemannade bibliotek utöver 

ordinarie öppettider. Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att det 

gemensamma rummet respekteras. 

Biblioteken är viktiga, inte bara i sig själva utan också som en port till kulturens 

andra uttrycksformer. Biblioteken är även viktiga som mötesplatser för bland 

annat studier och inspiration. För att stärka bibliotekens ställning, samla 

kompetensen samt ta ett helhetsgrepp över bibliotekens lokaliseringar samlas 

ansvaret för stadsdelsbiblioteken hos Kulturnämnden, en förändring som är 

beslutad i fullmäktige och som genomförs under 2019. Förändringen ger 

möjlighet att fortsätta att utveckla filialer, som exempelvis 300 m2 samt anpassa 

lokaliseringar, utbud och öppettider.  
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Kultur för barn och unga 

Barnens roll i kulturlivet ska stärkas genom det pågående arbetet med en 

barnkulturplan som kopplas till stadens kulturplan. Barn och ungdomar ska 

tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan och inte enbart lära sig 

att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. 

Kulturskolan, Skapande skola samt nätverken KULF och KULIS är några 

viktiga beståndsdelar i detta arbete och det är viktigt att en likvärdighet finns i 

staden. Kulturnämnden ges ett samordningsansvar för att informera och 

underlätta för skolor i det arbetet. Kön till kulturskolan ska byggas bort. 

Med den nya grundskolenämnden blir det än mer angeläget att se över 

kulturskolans lokaliseringar, organisatoriska hemvist och utbud. Inriktningen 

bör vara en organisation som medför att fler anordnare av kulturverksamhet kan 

inkluderas i kulturskolan. Detta för att fler elever ska kunna finna en plats 

utifrån sina egna intressen och förutsättningar.  

Kulturnämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att unga ska ta del av de befintliga 

kulturinstitutionernas verksamheter, såsom Konstmuseet och Stadsbiblioteket 

med flera. Frilagret är också en del av detta. 

Förbättrade villkor för kulturens entreprenörer och utövare 

Ett levande kulturliv i en modern stad är en viktig del av stadens kreativa näring 

samt bidrar till dess attraktionskraft på människor och företag.  

Staden ska ha ett öppet och gynnsamt förhållningssätt gentemot de entreprenörer 

inom kulturområdet som önskar bidra till stadens spirande kulturliv. 

Staden ska inte konkurrera med entreprenörer inom kulturområdet men bör bidra 

till det breda utövandet och med det ge bra förutsättningar även för framtidens 

spets. 

Göteborg har alla möjligheter att bli ett nav för filmindustrin i Sverige. Det 

kräver dock en öppenhet gentemot filmskapare och en medveten strategi från 

stadens sida när det gäller filmpolitik och förhållningssätt gentemot filmkonst 

och filmindustri. Den utvärdering som skett kring stadens samlade insatser inom 

området bör ligga till grund för framtida utveckling. 
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Många kulturaktörer saknar i dag tillgång till en egen scen att verka på. De har 

ofta problem med höga lokalkostnader alternativt inga lokaler alls att varken 

repetera eller uppträda på.  

Stora teaterns nuvarande form som gästspelsscen för kommersiella aktörer 

överensstämmer inte med det ursprungliga uppdraget. Kulturnämndens 

hyresavtal ska sägas upp och det nuvarande stödet som går till verksamheten bör 

överföras till det fria kulturlivet. Huvudmannaskapet för teatern ska ses över.  

En fristad för det fria ordet  

I stora delar av världen förföljs eller hotas författare, journalister och andra 

konstnärer när de använder sig av det fria och ocensurerade ordet i kampen för 

demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Göteborg har en lång 

historia av att ta emot fristadsförfattare och fristadsprogrammet ska värnas. Det 

fria ordet och kulturlivet ska fortsätta att försvaras.  

Uppdrag 

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan 

göras mer tillgängliga för allmänheten.  

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över och utvärdera entréavgifter. 

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och 

utbud på stadens bibliotek.  

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Stora 

Teatern.  

▪ Göteborgs Stadshus AB i samverkan med Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora 

Teatern.  
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Ett starkt och aktivt föreningsliv 

Alla göteborgare ska ha möjlighet till en aktiv fritid och tillgång till ett brett och 

rikt föreningsliv. I samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer 

ska en mångfald av verksamheter för barn och unga erbjudas. Det ska finnas 

goda förutsättningar för motion och friluftsliv året om. I föreningslivet träffas 

människor med ursprung och bakgrund. Det skapar kunskap och förståelse 

mellan människor. Det göteborgska föreningslivet har alltid stärkts av 

människor med annan kulturell bakgrund än den svenska.  

Ett hälsosammare Göteborg 

Idrott- och föreningsliv stärker göteborgarnas fysiska och mentala hälsa. 

Breddidrott och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar ska prioriteras. 

Behovet av att rekrytera och utbilda ungdomsledare är stort, och kräver insatser. 

Staden ska också skapa förutsättningar och samverka med idrottsrörelsen för att 

elitidrotten ska kunna utvecklas. Bredd- och elitidrott går hand i hand. 

Göteborgs befolkning ökar vilket innebär att möjligheterna till spontanidrott och 

motion behöver förbättras i hela staden. Parker, friluftsbad, lekplatser, platser för 

spontanidrott och naturområden ska vara öppna för alla. Allmänna och stora 

badplatser ska fortsätta att tillgänglighetsanpassas. 

Underlätta för föreningslivet 

Göteborgs Stad ska underlätta för föreningar att få bättre möjligheter att syssla 

med sin kärnverksamhet och nå sina mål. Det handlar bland annat om att minska 

administrationen, hjälpa föreningarna att nå ut med sin verksamhet och att stärka 

det ekonomiska stödet. Göteborgs Stad ska låta bestämmanderätten ligga hos 

föreningarna utan detaljstyrning utifrån politiska mål. Utgångspunkten ska vara 

att föreningarna kan vara så självständiga som möjligt. 

Många föreningar har idag svårt att nå barn och ungdomar. Göteborgs Stad ska 

därför ta initiativ till en dialog med idrotten för att fler barn och unga ska nås av 

och inkluderas i idrottsverksamhet. E-sport och gaming når i dag många 

ungdomar och engagemanget ökar stadigt.  

Idrottsföreningar ska ha möjlighet att komma till stadens skolor och informera 

om sin verksamhet. Göteborgs Stad ska samordna detta, då det är en viktig del i 

att förbättra folkhälsan, men också för att barn och ungdomar ska ha bättre 

möjligheter att idrotta och vara aktiva på sin fritid. 
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Enkelt och rättvist föreningsstöd 

Föreningslivet ska vara till för alla. De kommunala föreningsbidragen ska 

stimulera till folkhälsa, träning, meningsfull fritidsaktivitet. De ska också stärka 

demokratiska förhållningssätt med utgångspunkt i likvärdiga villkor för pojkar 

och flickor. Ett led i detta arbete är att uppmuntra föreningar att arbeta 

integrations-, tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsfrämjande. 

Det kommunala stödet ska vara likvärdigt och omfatta också andra hyres- och 

ägandeförhållanden än kommunala. 

Dagens modell för föreningsstöd ska avskaffas. Modellen missgynnar vissa 

föreningar och barn. En modell som är lika för alla införs. Genom en kraftfull 

satsning ska aktivitetsstöden istället ökas för samtliga bidragsgodkända 

föreningar. 

Även religiösa föreningar ska fortsättningsvis ges rätt till föreningsstöd för de 

delar av sin verksamhet som kan betraktas som icke-konfessionell och som inte 

omfattar religionsutövning. 

Uppföljningar, kontroller och granskningar gällande föreningsstöd ska 

utvecklas, och även göras regelbundet och oannonserat. Om bidrag har betalats 

ut på felaktigt sätt ska det krävas tillbaka. Det ska genomföras regelbundna 

dialogmöten mellan stadens representanter och föreningar, och föreningar ska 

delta i utbildningar om redovisning och stadens värdegrund. 

Likabehandling i lokaluthyrningen 

Staden ska fortsätta sitt arbete med att inrätta en förmedlingstjänst av lokaler till 

föreningslivet då detta kan bidra till ökad lokaleffektivitet samt ökad 

likabehandling av och tydlighet gentemot berörda föreningar. 

Hyressättningen av lokalerna ska vara densamma oavsett vem som önskar hyra 

in sig. Den som vill hyra ska kunna ansöka om bidrag för hyreskostnader, alltså 

en modell som bygger på föreningsbidrag snarare än indirekta subventioner. 

Demokratiska värderingar och principer ska vara vägledande för uthyrningen. 

Staden ska inte upplåta lokaler till verksamheter, organisationer eller aktiviteter 

som uppmuntrar till eller bejakar våld, rasism, extremism, droger eller på annat 

sätt brister i demokratiska värderingar. 
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Staden ska positivt pröva ansökningar om att köpa namnrättigheter till olika 

arenor och anläggningar. 

Stimulera ökad simkunnighet 

Satsningen på att skolor ska erbjudas avgiftsfri simundervisning är viktig för att 

fler barn ska lära sig simma och för att minska det höga antalet 

drunkningsolyckor. Detsamma gäller den planerade satsningen på avgiftsfri 

simundervisning för ungdomar och vuxna. För att ta till vara på föreningslivets 

fantastiska insatser ska den avgiftsfria simundervisningen göras med, inte utan, 

föreningslivet. 

Idrotts- och föreningsnämnden ska tillsammans med skolor och förskolor hitta 

gemensamma lösningar som skapar möjligheter för att nyttja de kommunala 

simanläggningarna för simundervisning, samtidigt som allmänhetens fortsatta 

tillgång till simhallar under dagtid inte undermineras. Detta ska ske i nära 

samarbete mellan föreningslivet och kommunen.  

Skydda barn mot sexuella övergrepp inom idrotten 

Inom till exempel idrotten finns det många vuxna som gör ovärderliga insatser 

och som är fantastiska förebilder för barn och ungdomar. Samtidigt är sexuella 

övergrepp mot barn ett allvarligt och oacceptabelt samhällsproblem som idrotten 

inte är befriad ifrån. 

Göteborgs Stad har fattat beslut om att stötta föreningarna i deras arbete att 

skydda barn mot övergrepp samt att hantera situationen då sexuella övergrepp 

misstänks ha skett eller har skett. 

Det behövs ytterligare insatser för att alla barn ska känna sig trygga i 

föreningsmiljöer. Göteborgs Stad ska därför ta initiativ till en utbildning för 

ledare i civilsamhället, där fokus ligger på hur man ska agera vid sexuella 

övergrepp och trakasserier samt hur man kan arbeta förebyggande i dessa frågor. 

Öppna hamnar och fler båtplatser 

Göteborg är en attraktiv stad vid havet. Om fler göteborgare ska kunna ta del av 

möjligheten att njuta av fritid på havet behövs fler småbåtshamnar och båtplatser 

etableras under de närmaste åren. Driften av stadens fritidshamnar kan med 

fördel överlåtas på det civila samhällets aktörer då det inte är en kommunal 

angelägenhet. 
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Uppdrag 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag tillsammans med 

berörda nämnder att samordna möjligheten för idrottsföreningar att 

informera om sin verksamhet på stadens skolor. 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att avveckla det 

socioekonomisk differentierade aktivitetsbidraget. 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla 

föreningar ges rätt till föreningsstöd för de delar av sin verksamhet 

är icke-konfessionell och som inte omfattar religionsutövning. 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att snarast upphandla 

undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen enligt 

LOU. 

▪ Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att i samråd med 

föreningar ta fram en utbildning för ledare inom civilsamhället i 

arbete mot sexuella övergrepp.  
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Fler ska kunna bli göteborgare 

Göteborg ska vara en attraktiv stad att leva i, investera i och besöka - en stad 

som sjuder av liv där stadsplaneringen utgår från människors behov och trivsel. 

Tillgång till bostäder, kontor och lokaler är en förutsättning för att såväl 

människor som företag ska kunna verka i staden. Det gynnar såväl den enskilde 

som samhället i stort genom bättre tillväxt och underlag till god samhällsservice. 

Göteborg ska vara en stad där alla kan bo och som lockar oss att vara ute i 

stadsrummet. Där många människor möts uppstår möjligheter. 

Låt staden växa och utvecklas 

En storstad kräver en levande bebyggelse där stadens mångfacetterade värden 

tas tillvara. Göteborg ska vara en stad där högt och lågt, handel och kultur, 

offentligt och privat blandas. Staden är mitt uppe i processen att ta fram en ny 

översiktsplan. Översiktsplanen måste utgå från att staden ska växa genom ett 

kraftigt ökat byggande.  

När nya stadsdelar planeras ska det i bostadsbebyggelsen finnas plats för nya 

förskolor, skolor, kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, 

grönområden och kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv 

och trygg stad. När storstaden byggs kan det byggas högt i lämpliga lägen och 

vid förtätning är gröna inslag viktigt. 

Handeln har utvecklats sämre i Göteborg än i Stockholm och Malmö. Staden 

behöver främja handeln genom goda kommunikationer med cykel, 

kollektivtrafik, bil och tillräckliga parkeringsmöjligheter. En strategi som 

främjar handeln behöver komma på plats. Sedan länge har det funnits ett uttalat 

förbud i staden mot att utveckla och etablera nya handelsplatser i Göteborg. Den 

inställningen delar vi inte. Handel och service behöver finnas i hela staden, och 

behöver vägas in när nya områden byggs. I centrum handlar det bland annat om 

att utveckla handel i evenemangsområdet och i området kring de nya arenorna. 

Öka byggnationen för ett växande Göteborg 

Förutsättningarna för att bygga fler bostäder måste förbättras. Göteborg präglas i 

dag av en omfattande bostadsbrist och målsättningen ska vara att denna byggs 

bort. Då behöver planprocessen utvecklas så att väsentligt fler planer omsätts till 

faktiska bygglov och startbesked. Stadens planeringskapacitet måste öka 

kraftigt. 
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För att nå hit behövs en bättre och mer ändamålsenlig styrning av stadens 

stadsutvecklingsprocesser. Detta gäller särskilt styrningen av stora projekt mot 

bakgrund av svårigheterna kring genomförandet av detaljplanerna vid 

Skeppsbron respektive Frihamnen.  

Det finns i dag för många mål och styrdokument. Det leder till otydlig 

prioritering och motstridig styrning i stadsplaneringen. Samspelet mellan 

Fastighetsnämndens markanvisningar, Byggnadsnämndens planarbete och 

Trafiknämndens investeringsprocesser måste förbättras.  

Under 2019 ska det planeras för 5 000 bostäder i antagna planer utöver det som 

planeras inom ramen för jubileumssatsningens 7 000 bostäder fram till 2021. År 

2020 och framåt behöver det i Göteborg kunna färdigställas 5 000 bostäder 

årligen, vilket kräver att det planeras för 7 500 bostäder i antagna detaljplaner 

och markanvisas 5 000 bostäder. Planer för fler attraktiva kontor i staden ska tas 

fram.  

Arbetssättet inom BoStad2021 innebär ett tätare samarbete såväl inom staden 

som med olika exploatörer. Positiva erfarenheter från satsningen ska lyftas in i 

den ordinarie processen för ett långsiktigt snabbare planarbete och därmed ökat 

byggande. 

Genom möjligheten för intressenter att nyttja externa plankonsulter kan takten 

snabbas upp för såväl stora som små aktörer och frigöra resurser så att fler 

planer kan komma fram snabbare. Göteborg ska vara innovativt och söka nya 

lösningar för att öka takten i byggandet. Möjligheten till exploatörsdriven 

planprocess ska användas och staden ska ha en fortsatt positiv inställning till 

privat initiativrätt. Andra positiva erfarenheter, som till exempel en så kallad 

omvänd planprocess, ska prövas i detta arbete. 

Fler flexibla detaljplaner med lägre detaljeringsgrad behövs och det måste gå 

snabbare och bli enklare att göra justeringar i äldre detaljplaner.  

Korta handläggningstiderna 

Göteborg bör precis som flera andra kommuner pröva att gå direkt på bygglov i 

vissa områden där detaljplan saknas. I dag drabbar de långa 

handläggningstiderna för bygglov många. Lagkravet om besked inom 10 veckor 

ska följas. Ett särskilt arbete ska göras för att minska handläggningstiderna för 

bygglov, exempelvis genom ökat IT-stöd, förändrande arbetssätt och ökad 

bemanning.   
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Många byggprocesser fördröjs av överklaganden av såväl detaljplaner som 

bygglov. För att motverka överklaganden är det viktigt med en aktiv dialog med 

närboende med tydlig information om vad som planeras.  

För att öka byggkapaciteten i Göteborg behövs ett arbete för att underlätta för 

små byggaktörer genom god och tydlig information kring byggprocessen. 

Staden ska också inleda ett strategiskt arbete för att få hit fler utländska 

byggaktörer. 

Transparent och hållbar marktilldelning 

Stadens exploateringsverksamhet ska generera intäkter och varje enskild plan 

ska gå ihop och helst ge positiv avkastning. Det går inte att fortsätta producera 

stora och attraktiva planer som dras med ekonomiska underskott. Enskilda 

exploateringar kan i en sammanvägd bedömning avvika från detta krav om det 

tydligt motiveras. 

Fastighetskontoret ska fungera som en marknadsplats där man kan se vilken 

mark som finns att tillgå och här ska finnas mycket att välja på. All stadens 

markfördelning måste ske enligt samma tydliga principer. Det är viktigt att 

transparensen ökar och att Fastighetsnämnden arbetar för större öppenhet vid 

marktilldelningar i staden, samt att uppföljning av marktilldelningar sker. En 

sådan utveckling ska prioriteras. En transparent process ska gälla för såväl 

bostäder som kontor. För att förbättra samarbetet med exploatörer ska 

Fastighetskontoret återkoppla vid förfrågningar om markanvisning. Fler 

markanvisningstävlingar kan ge fler aktörer chansen och ge olika prisbilder.  

När nya bostadsområden planeras måste mark anvisas till samhällsservice som 

drivs i både offentlig och alternativ regi. Staden ska därför utreda hur detta 

säkerställs på bästa sätt. För den som kan uppvisa trovärdiga investerings- och 

driftskoncept inom välfärdsområdet bör mark upplåtas. 

En tät blandstad där det finns något för alla 

Göteborg ska byggas ihop till en mer sammanhängande stad. Smart förtätning, 

kvartersstruktur och bostäder som skapar blandstad är utgångspunkten, då det 

medför positiva effekter såsom större underlag för kollektivtrafik och affärer i 

närområdet.  

Ett sätt att förtäta är att bygga på befintliga huskroppar. Staden ska i huvudsak 

byggas inifrån och ut. Förtätningen är en förutsättning för ett miljövänligare 

Göteborg. Fler infill-projekt och hårda ytor ska bebyggas vid förtätning i 
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centrala lägen. Staden ska se positivt på omvandling av vindsutrymmen till 

lägenheter. Detta ger såväl fler lägenheter som ökad täthet, inte minst i områden 

som redan är försedda med kollektivtrafik. Det kan även handla om Attefallshus, 

ombyggda garage, källarlokaler eller delar av bostäder.  

Göteborgs Stad behöver en strategi för fler billiga bostäder. För att pressa 

byggkostnaderna ska Göteborg bland annat se över vilka särkrav från nationella 

byggregler som staden ställer. Fler lägenheter med lägre hyra behövs för dem 

med mindre inkomster såsom unga, studenter och äldre. Idéer som BoKlok eller 

SABO:s kombohus ska tas tillvara när Göteborg växer. Det behövs fler 

studentbostäder och fler aktörer på studentbostadsmarknaden. Kommunen ska 

genom dialog aktivt följa det arbete som sker mellan Göteborgs förenade 

studentkårer och studentbostadsföretag för fler studentbostäder. 

Göteborg ska möjliggöra fler småhus och stadsradhus där efterfrågan finns. 

Staden ska erbjuda fler tomter för småhusbyggnation med särskilt fokus på 

områden där hyresrätter i dag är dominerande. Det behövs en blandning av 

bostadstyper i alla områden för att möjliggöra byte av boendeform inom samma 

område. Därför ska områden som domineras av villabebyggelse kompletteras 

med flerbostadshus. 

Långsiktigt hållbar stadsutveckling 

I en tät storstad behövs också fler gröna lösningar som gröna tak och väggar, 

stadsodling och pocketparker. Staden ska planera för gröna stråk. De lokala 

torgens attraktionskraft, trygghet och underlag för handel kan förstärkas genom 

att det byggs bostäder på och kring torgen. Torgen finns i en social kontext och 

skapar trygghet och gemenskap. Att det finns ett utbud av affärer och offentlig 

service är grundläggande. Kanalerna ska utnyttjas bättre och fler aktiviteter 

möjliggöras i och kring dem. Det är positivt med mer initiativ för mer liv på 

vattnet. I lämpliga lägen kan det till exempel innefatta planering som möjliggör 

husbåtar. 

Höjda vattennivåer och skyfall är en riskfaktor för Göteborg, nu och i framtiden. 

Göteborg behöver fortsätta planera för hur avrinning och höga vattenflöden ska 

hanteras för att undvika översvämningar. Här har även staten ett 

finansieringsansvar. 
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Ökat inflytande över den egna bostaden 

Kommunen har en dominerande ställning på Göteborgs bostadsmarknad. Som 

den enskilt största hyresvärden i Göteborg har de kommunala bostadsbolagen ett 

stort ansvar. Ingen kommunal hyresgäst eller bostadssökande ska diskrimineras. 

Likvärdiga villkor måste erbjudas alla nuvarande och presumtiva hyresgäster. 

BoPlats Göteborg ska värnas som den samlande marknadsplatsen för 

hyresbostäder men för oss är det inte självklart att staden är huvudman. 

Ändamålsenlighet och kundnöjdhet är prioritet.  

De kommunala bostadsbolagen har som syfte att kunna erbjuda 

kvalitetsbostäder till rimliga hyror för den enskilde. De kommunala 

bostadsbolagen ska ta socialt ansvar. De ska bidra positivt till 

samhällsutvecklingen genom kostnadseffektiv och klimatsmart byggnation även 

i områden där det annars inte byggs. 

Stadens bostadsbolag ska arbeta fram koncept för att kunna erbjuda olika service 

och hyresnivåer utefter de boendes önskemål. Vid nyproduktion ska AB 

Framtiden ha som ambition att erbjuda rimliga hyror och stor valfrihet gällande 

lägenhetsstandard. Vid renoveringar ska hyresgästerna ges möjligheter att 

påverka åtgärdernas omfattning så att hyresnivåerna kan anpassas till rimliga 

nivåer. Ambitionen ska vara att de boende inte ska behöva flytta vid renovering. 

Blandad bebyggelse i hela staden 

Olika upplåtelseformer ökar möjligheterna till ändamålsenliga bostäder och fler 

boendekarriärer i alla områden. Fler ska ges möjlighet att äga den egna 

bostaden, dels genom nybyggnation, dels genom ombildningar. Eget ägande 

skapar en större trygghet för den enskilde och ett större ansvar för närområdet. 

Det är viktigt att möjliggöra för fler egna hem och bostadsrätter i områden där 

de är underrepresenterade. Antalet hyresrätter i centrala staden ska värnas. 

Delar av de kommunala bostadsbolagens bestånd kan omvandlas till 

bostadsrätter i områden där hyresrätter är dominerande. Det är de boendes 

önskan som ska styra och det krävs minst 2/3 majoritet för att genomföra en 

ombildning. Den enskilde har alltid rätt att bo kvar som hyresgäst. Staden ska 

genom allmännyttan bidra till att öka intresset för ombildningar bland boende 

genom att informera och stimulera till detta. Staden ska vara behjälplig att hitta 

en ny bostad inom allmännyttans bestånd om det så önskas av hyresgästen vid 

en ombildning. Resurserna som frigörs genom ombildningar ska återinvesteras 
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lokalt i området, men även möjliggöra nybyggnation av hyresrätter vilket ger ett 

ökat antal bostäder i Göteborg.  

Göteborgarnas möjligheter att påverka sin bostadssituation och sin boendemiljö 

ska öka. Stadens bostadsbolag ska därför se positivt på att fler 

hyresgästföreningar bildas. Bolagen ska på andra sätt vidta mått och steg för att 

öka hyresgästernas medinflytande. Det ska ske genom olika former av 

självförvaltning men också genom möjligheter till differentierat serviceutbud för 

att kunna anpassa boendemiljön till hyresgästernas önskemål, vilket också på 

sikt kan sänka kostnader för underhåll och renovering. De kommunala 

bostadsbolagens bostadsområden ska göras mer trygga och attraktiva genom att 

det byggs mer inom befintligt bestånd. Till exempel kan AB Framtiden förtäta 

på egen mark för att få mer stadsliknande områden samt för att bygga ihop 

staden. 

Uppdrag 

▪ Byggnadsnämnden ges i uppdrag att implementera exploatörsdriven 

detaljplaneprocess.  

▪ BRG tillsammans med Fastighetsnämnden, Trafiknämnden och 

Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att arbeta strategiskt med 

att locka hit utländska byggaktörer. 

▪ Fastighetsnämnden ges i uppdrag att inrätta en öppen marknadsplats 

för mark i Göteborgs Stad.  

▪ Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Lokalnämnden ges i 

uppdrag att ta fram en process för hur välfärdsaktörer kan ges 

möjlighet till markanvisningar för samhällsservice.  

▪ Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden ges i uppdrag att 

intensifiera arbetet med att öka antalet byggda småhus.  

▪ Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Förvaltnings AB 

Framtiden ges i uppdrag att ta fram en strategi för att minska 

produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder.  

▪ Förvaltnings AB Framtiden ges i uppdrag att arbeta med ombildning 

av hyresrätter i utanförskapsområden samt ta fram en modell för att 

stimulera ombildningar.   
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Framkomlighet i storstaden 

Göteborg ska vara en stad med god framkomlighet för alla trafikslag. Då krävs 

det en kraftigt förstärkt infrastruktur i och kring staden som möjliggör resande 

för många fler. Snabbhet, pålitlighet och bekvämlighet gör kollektivtrafiken till 

ett alternativ som många vill och kan välja. För många göteborgare är bilen 

nödvändig för att få vardagen och arbetet att gå ihop, och då krävs det god 

infrastruktur samt tillgång till parkeringsplatser. Många vill också cykla till 

jobbet och då måste infrastrukturen för cyklister förbättras. Miljövänliga 

alternativ ska användas och uppmuntras inom alla trafikslag. 

Infrastruktur för storstaden 

Det behövs en kraftigt förstärkt infrastruktur i och runt Göteborg. I dag pendlar 

hundratusentals personer till och från Göteborg. Antalet bostäder och 

arbetstillfällen kommer att öka, vilket kommer medföra ytterligare in- och 

utpendling. För att möta denna utveckling krävs investeringar för att stärka det 

regionala kollektiva resandet, vilket även gynnar trafiken i staden.  

Västsvenska paketet bidrar till en ökad rörlighet i arbetsmarknadsregionen. Det 

är viktigt att staden fortsätter att verka för de viktiga investeringarna i Göteborg 

och Västsverige som ingår i Västsvenska paketet. Paketet är ett avtal mellan 

Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, GR och staten 

genom Trafikverket och som omfattar bland annat en ny Göta Älvbro, 

pendeltågstunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafiken. 

Under byggperioden är det centralt att det kontinuerligt och så god tid som 

möjligt informeras om trafikomläggningar och temporära trafiklösningar som 

görs i staden. 

Det är viktigt att säkerställa fortsatt infrastrukturutveckling i och kring 

Göteborg. Staden, regionen och staten har nu tecknat avtal om medfinansiering 

av spårväg, citybuss och linbana. Dessa möjliggör ytterligare utveckling av 

Göteborg samt ökar attraktiviteten och pålitligheten i kollektivtrafiken. 

Framdriften i arbetet med denna infrastruktur måste prioriteras för att dessa ska 

bli verklighet. Koll2035, som antagits av Göteborg, Mölndal, Partille och 

regionen, anger en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas 

ytterligare fram till år 2035, med kortare restider och ökad kapacitet. 

Infrastrukturen i målbilden finansieras delvis genom ovan nämnda avtal, men 

ytterligare investeringar krävs och medfinansiering ska sökas där det är möjligt 
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för att fler delar av målbilden ska kunna bli verklighet. Det är viktigt att stadens 

fortsatta planering möjliggör ett förverkligande av denna målbild. 

Utbyggda förbindelser Oslo – Göteborg – Köpenhamn och vidare ner till 

kontinenten, är viktiga delar. Sträckan till Landvetter flygplats via Mölndal och 

vidare till Borås ska särskilt prioriteras. I OECD:s rapport om ”Western 

Scandinavia” är en av slutsatserna att järnvägsinfrastrukturen i regionen är 

underutvecklad. Detta har sin grund i bristen på gränsöverskridande 

transportplanering på nationell nivå och svårigheterna för aktörer att tala med en 

röst. Här måste svenska staten ta sitt ansvar och prioritera dessa viktiga 

järnvägssatsningar i nationell plan. Det är viktigt i sig, men påverkar också 

möjligheten till EU-medel. De berörda regionerna måste också arbeta 

gemensamt och visa på nödvändigheten i investeringarna. Göteborgs Stad är och 

ska fortsatt vara pådrivande i detta.  

Försöken med el-bussar ska fortsätta att byggas ut med fler linjer och andelen 

hybridbussar i ordinarie trafik ska öka. Andelen gods som fraktas via järnväg 

och sjöfart ska öka genom att erbjuda god infrastruktur. Miljövänlig båttrafik 

såväl över älven som mellan innerstaden och skärgården behövs. 

Framkomlighet för alla trafikslag 

Det är viktigt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst genom 

snabbare resor mellan olika knutpunkter. I det arbetet prioriteras planskild 

kollektivtrafik, metrobuss, linbana över älven samt fler förbindelser över och 

under älven. 

För många göteborgare är bilen en frihetsfråga och en nödvändighet för att få 

vardagen att gå ihop. Stadens befolkningsökning i Göteborg kommer att 

medföra att transportbehoven kommer att öka vilket kräver investeringar i ny 

infrastruktur för alla trafikslag. Effektiva och fungerande transporter är en 

förutsättning för tillväxt och jobb i regionen. 

Biltrafikens andel av resandet kommer att minska under förutsättning att 

kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Målsättningen är att merparten av 

framtida trafikökningar ska hanteras genom kollektivtrafik, cykel och gång.   

Stadens trafikstrategi ska ha till syfte att främja framkomlighet för alla 

trafikslag, inte försvåra den. Det finns indikationer på att strategin inte kommer 

att nå de uppsatta målen. Trafikkontoret har därför fått i uppdrag av nämnden att 

utvärdera målbilden och analysera vilka åtgärder som behöver prioriteras. 
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Trafiknämnden ska snarast återkomma till Kommunstyrelsen med en 

uppdatering utifrån detta uppdrag. 

Nya investeringar och stärkt underhåll som märks 

Staden har ansvar för infrastruktur såsom gatunät, cykelbanor, gångbanor och 

spårvagnsräls. Det är viktigt att denna infrastruktur fungerar väl. Staden behöver 

löpande kostnadsberäkna underhållsbehoven i det kommunala gatunätet och 

beakta underhållskostnaden när nya investeringar planeras. Underhållsarbetet 

har varit eftersatt under många år vilket lett till att staden i dag har ett 

omfattande behov. Därför avsätts medel i investeringsbudgeten för att stärka 

detta. 

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet 

och fördela trafikflödena bättre för fotgängare, cyklister, bilister och 

kollektivtrafikresenärer. I det arbetet ska också modern teknologi tillämpas för 

att öka styrningen av trafiken. Göteborg ska ligga i framkant genom samarbete 

med fordonsindustriklustret och universiteten för att utveckla och tillämpa 

modern teknik, exempelvis smarta system och autonoma fordon. Staden ska 

aktivt arbeta med att sprida den information man har om trafikflöden genom 

öppna data för att uppmuntra forskning och innovation. 

Bättre förutsättningar för cykelstaden  

För att öka säkerheten i trafiken behövs en separering av cyklister och 

fotgängare. Cykel- och gångvänliga stråk behöver utvecklas och här är stadens 

kommande program för gångtrafikanter en nyckel. Infrastrukturen för cykel 

behöver bli tydligare så att det går smidigare att cykla i Göteborg. Säkra och 

yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, bättre och längre cykelvägar och 

höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska 

vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor 

där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. 

Investeringsramen för cykelinfrastruktur utökas kraftigt. 

Staden ska arbeta förebyggande mot cykelolyckor. En inventering av 

cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter ska genomföras. När 

stadens framtida lånecykelsystem nu upphandlas är det viktigt att systemet 

utvecklas och utökas för att täcka en större del av Göteborg. Staden bör arbeta 

för en samordning av cykelsystemet med Mölndal och Partille. 
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Parkeringsplatser behövs 

Tillgång till parkeringsplatser i innerstaden är avgörande för handel, evenemang, 

besök och service. Staden måste säkerställa att det finns goda möjligheter att 

parkera i eller i anslutning till centrum. Här är utformning av regelverk och 

avgiftsstruktur viktiga. Stadens parkeringsapp och andra tjänster ska utvecklas 

för att underlätta möjligheterna att hitta en ledig parkeringsplats och betala. 

Minsta fria parkeringstid ska vara 30 minuter. 

Tillgång till parkeringsplatser är också viktigt för att de som har behov av bil ska 

ha möjlighet att bo i ett område. Staden har antagit nya riktlinjer för mobilitets- 

och parkeringsplanering. Konsekvenserna av dessa ska följas upp, analyseras 

och riktlinjerna ändras där det behövs.  

Antalet parkeringsplatser behöver säkerställas också under den intensiva 

byggperiod som Göteborg står inför. Under denna tid är det viktigt att tillgången 

fortsatt är god och att temporära lösningar används då det är nödvändigt. När 

parkeringsplatser försvinner i samband med nybyggnation samt omstrukturering 

av gator och torg ska dessa platser ersättas med nya. I det fortsatta arbetet med 

mobilitet i staden är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för bilpooler och 

säkerställa laddinfrastruktur för elbilar. Det är angeläget att se till att det finns 

parkeringslösningar i närheten av bostaden. 

Staden behöver också, tillsammans med andra, investera i en fortsatt utbyggnad 

av pendelparkeringar för att öka attraktiviteten att resa kollektivt in till centrala 

Göteborg samt öka möjligheten att kombinera olika färdmedel, gärna vid 

knutpunkter. Det gäller särskilt de grupper som har begränsad tillgång till 

kollektivtrafik och grupper med vardagsliv som kräver många resor.  

Fässbergsdalen och tvärförbindelse i Torslanda 

Kommunfullmäktige har bifallit förslaget att en tvärförbindelse ska byggas i 

Torslanda. Trafiknämnden arbetar med frågan och vi driver på för ett snabbt 

genomförande.  

Planerna på byggnation i Fässbergsdalen ska möjliggöras. Investeringsmedel för 

satsningen avsätts under innevarande och nästa planperiod. Det gäller även 

fullmäktigebeslutet om att förberedande planering för en bro mellan Öckerö 

kommun och Torslanda ska inledas.  
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Trygghet och framkomlighet för alla 

Färdtjänst med personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss och flexlinjebuss är viktiga 

komplement till kollektivtrafiken. Allmänna kommunikationer ska vara 

utformade och fungera så att de är tillgängliga och användbara för personer med 

funktionsnedsättning. Ett minskat användande av färdtjänsten får dock inte ske 

på bekostnad av rörelsefriheten för den enskilde. Frågan om att antalet 

fritidsresor inte längre ska begränsas för dem som beviljats färdtjänst ska 

utredas. 

Många färdtjänstresenärer och deras anhöriga upplever en otrygghet med 

färdtjänstresan. Oron kan handla om allt från hur lång tid resan tar, vilken väg 

som används samt när anhöriga eller assistenter och vårdpersonal ska möta upp. 

Stadens app ska vidareutvecklas så att det är lätt att följa resenär och fordon 

under hela resans gång för att öka tryggheten hos de berörda, vilket är av 

särskild vikt när barn eller personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

reser. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ska ta initiativ för att samarbetet kring Göteborg-

Oslo-sträckan ska utvecklas. 

▪ Trafiknämnden ges i uppdrag att arbeta för att elektrifieringen av 

kollektivtrafiken ska öka med målet att den på sikt ska vara helt 

elektrifierad. 

▪ Trafiknämnden ges i uppdrag att genomföra en inventering av 

cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter. 

▪ Trafiknämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen 

med utvärdering och analys av målbilden för stadens trafikstrategi.  

▪ Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för 

mobilitets- och parkeringsplanering samt göra justeringar där det 

behövs.  
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Vägen till en hållbar stad 

Göteborg ska vara en föregångsstad för hållbar tillväxt, rent vatten och biologisk 

mångfald i urban miljö. När staden växer måste det ske på ett ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbart sätt. Miljöpolitiken måste bygga på åtgärder som 

faktiskt bidrar till en hållbar miljö – inte på symbolpolitik. För att skapa hållbar 

utveckling krävs kunskap och medvetenhet. Näringslivet står för en viktig 

pusselbit när det gäller att hantera klimatutmaningarna och ligger ofta i 

framkant. Samtidigt ska stadens verksamheter också minska sina klimatavtryck. 

Det ska vara lätt för människor att bidra till en grönare och renare stad. 

Hållbarhet som tillväxtmotor – samverka med näringslivet 

Affärsdriven miljöteknik och miljöteknikexport har stor potential och bidrar till 

bättre miljö, klimat och fler jobb i vår stad. Människor och företag ska minska 

sina utsläpp och minimera sin klimatpåverkan. För att nå det globala målet om 

en temperaturökning på maximalt två grader behöver företag och organisationer 

ta ansvar och göra frivilliga åtaganden med syfte att minska den totala 

klimatpåverkan i staden.  

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi ska främjas. Många företag och 

organisationer är redan föregångare i det arbetet. Göteborg kan lära av 

näringslivet och skapa möjlighet till innovation genom öppna data. Ur 

samverkan med näringslivet har Göteborg bland annat fått fram DriveMe-

programmet och ElectriCity. Göteborgs Stad ska öka ansträngningarna för att se 

och uppmärksamma de företag och organisationer som tar klimatansvar. 

Marknadsekonomiska principer som styr mot miljövänliga val ska vara 

utgångspunkten i miljöarbetet. Stadens miljöprogram ska justeras för att få en 

tydligare koppling till de mål som staden satt upp för att uppnå en hållbar 

tillväxt på kort och lång sikt. Programmet ska värdera kostnader och effekter av 

föreslagna insatser, hur staden på ett bättre sätt kan samverka med andra aktörer, 

investera för att minska koldioxidutsläppen och skapa ett effektivare 

transportsystem. Ständig och tydlig uppföljning och utvärdering av insatser och 

mål är viktiga verktyg för att ge möjlighet att korrigera för eventuella 

felsatsningar och föra in nya kunskaper och forskningsrön i programmet. 
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Stadens egen verksamhet ska ha höga klimatambitioner 

Samtidigt som staden ställer krav och har förväntningar på företag så måste även 

stadens verksamheter svara upp mot miljömålen. Stadens verksamheter ska mäta 

och följa sina klimatavtryck med målet att de ska minska. Arbetet med att nå de 

12 miljömål som Göteborg satt upp utifrån de nationella målen måste 

intensifieras för en förbättrad måluppfyllelse. Det finns stora utmaningar inom 

viktiga områden som frisk luft, giftfri miljö och hav i balans. Det går inte att 

spara sig till en bra miljö. Innovationer och teknisk utveckling är avgörande för 

att klara miljömålen.  

Göteborgs Stad ska ta på sig uppgiften att samordna ett fortsatt arbete som syftar 

till att effektivisera energianvändningen. För att nå målet i det klimatstrategiska 

programmet om ett maximalt utsläpp av växthusgaser på två ton 

koldioxidekvivalenter per invånare 2035 från dagens fem behövs en omställning 

till fossiloberoende energiförsörjning. Till exempel behöver fler av stadens tak 

användas för solenergi och kartor för var det är lägesmässigt gynnsamt med 

solenergi i staden tas fram. Alliansen har tagit flera initiativ för att förenkla för 

hushåll att installera solceller och för att kommunen ska använda solceller och 

grönska på sina fastigheters tak och väggar. Detta arbete ska fortsätta. En 

utredning med syftet att utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till 

förnyelsebart ska göras, det är inte hållbart att elda plastsopor. Enskild 

debitering av varmvatten bör vara standard i de kommunala bostadsbolagens 

nybyggda bostäder i syfte att minska vatten- och energikonsumtionen. 

Säkerställ giftfria och rena miljöer 

Göteborg ska fortsätta arbetet för att säkerställa giftfria förskolor och andra 

verksamhetslokaler. I dag finns det kemikalier och gifter i både gamla och nya 

föremål med bland annat hormonstörande effekter. Det behövs medvetenhet och 

strategi vid såväl upphandling av nya material, nybyggnation som utveckling av 

befintliga verksamhetslokaler, särskilt då staden är en stor aktör. Den 

inventering som gjorts behöver följas upp genom indikatorer. En översyn av 

upphandlingar ur miljö- och klimatperspektiv ska göras och förutsättningar ska 

skapas för innovationsupphandlingar på området. 

Havsmiljön måste skyddas och kunskapen om tillståndet i havet och längs 

kusten ska öka. Staden ska i samverkan med andra myndigheter och kommuner 

säkra dricksvattentillgången samt utreda hur staden kan säkra att vattenburen 

smitta inte förorenar vårt dricksvatten vid en framtida klimatförändring. I 

samverkan med andra aktörer behöver staden också arbeta för att hålla våra 
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stränder och hav rena från skräp. Det är viktigt att söka alternativ till plast på 

konstgräsplaner för att denna inte ska komma ut i naturen.  

Tillgängliggör naturupplevelser och en hållbar stadsmiljö 

Göteborgs Stad ska verka för att möjliggöra naturupplevelser, fritid och 

rekreation för människor samtidigt som den biologiska mångfalden och 

sammanhängande grönytor för djur- och växtarter värnas. Fler människor ska ha 

möjlighet att ta del av de blåa kvaliteterna som finns i Göteborg och dess närhet. 

Tillgängliggörandet av älven och förbättringar av vattenkvaliteten är därför 

viktiga. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från 

Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas. Staden behöver också värna och 

tillgängliggöra platser som Kvillebäcken, Lärjeån och Säveån samt större 

grönområden. 

Det finns ett stort engagemang hos medborgare som på ideell basis hanterar 

exempelvis lekplatser och badplatser. Dessa initiativ är viktiga att uppmuntra då 

de gynnar och tillgängliggör platser på kommunal mark som annars har litet 

värde. Därför behöver det finnas avtal som möjliggör ideellt engagemang på 

stadens mark. Staden ska utreda förutsättningarna för de som brukar kommunal 

produktiv jordbruksmark att förvärva den vid intresse. 

När staden är tätbebyggd underlättas hållbarhet samt ett smidigt vardagsliv. Det 

är viktigt att skapa kvalitativa grönområden som exempelvis pocketparker 

mellan husen och värna de större grönområden som finns. Göteborg ska vara en 

bra och hälsosam stad att leva i och luften måste vara av god kvalitet. 

Luftföroreningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Mycket av detta påverkas 

av trafiken och hanteras i stadsutvecklingen. Ett skifte mot ökad elektrifiering av 

fordon och kollektivtrafiken behöver ske. Staden ska vara en aktiv part som med 

stöd av forskning och utveckling förbättrar luftkvaliteten. 

Förbättra avloppssystemet 

En tredjedel av allt orenat avloppsvatten som årligen släpps ut i Sverige kommer 

från Göteborg. Avloppssystemet klarar i dag inte av höga flöden av dagvatten 

som leds ned i avloppet. Det gör att avloppsvatten svämmar över ut i älven samt 

att gifter och tungmetaller förs till avloppsslammet. Mängden dagvatten i 

avloppssystemet ska därför minska. En utredning tillsätts för att bedöma vilka 

insatser som krävs och kostnaderna för dessa.  
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Förbättringar av dagvattenhanteringen är också centralt för att förhindra 

tillförseln av skräp och mikroplaster i havet, då dessa skadar det marina livet. 

Staden behöver utveckla gröna lösningar för att omhänderta dagvattenavrinning 

så att Göta älvs vattenkvalitet bättre kan säkras. 

Göteborgs Stad ligger långt fram när det gäller att studera risker för över-

svämningar, saltvattenpåträngningar och följder av ökade vattenflöden. Detta 

arbete ska fortsatt vara prioriterat genom att en ny funktion införs för klimat-

anpassningsarbetet. Det gäller även beredskap för torka.  

Förbättra återvinning och återanvändande 

Det ska bli enklare för göteborgarna att agera cirkulärt genom att möjliggöra för 

återanvändning av produkter man själv inte längre använder. Det handlar även 

om att återvinna sådant som kan förädlas på nytt samt att slänga sopor och avfall 

på rätt ställe. Arbetet med att skapa en ny kretsloppspark i södra Göteborg som 

komplement till den kretsloppspark som i dag finns i Alelyckan ska 

intensifieras. Kretslopp- och vattennämnden bör också utreda förutsättningarna 

för att inrätta fler besökstillfällen till återvinningscentralerna, där 

administrationen av besökstillfällena bör övervägas i relation till en fri 

disponering av besök. 

Den fastighetsnära insamlingen och möjligheterna att samla in mer bioavfall ska 

öka. Här kan en differentiering av avfallstaxan för ökad fastighetsnära insamling 

bidra till det. Här behöver Göteborg öka ambitionerna, inte minst inom den egna 

verksamheten som skola och äldreomsorg. Hela kedjan för att minska 

matsvinnet behöver ses över. De lokala återvinningsstationerna måste göras mer 

lättillgängliga, både logistiskt och underhållsmässigt. Ett utökat 

hämtningsintervall på återvinningsstationerna behövs för att de ska vara snygga 

och trygga. 

En modernisering behöver ske så att det finns ändamålsenliga papperskorgar och 

ökad möjlighet till sortering i det offentliga rummet. Här ligger Göteborg efter. 

Ett första steg blir den övergripande strategi för återvinning i stadens parker som 

kommunfullmäktige fattat beslut om. 

Göteborg har omfattande problem med råttor och frågan behöver få ett större 

fokus samt ökad samordning mellan kommun, fastighetsägare och restauranger. 

Elektroniska fällor och andra metoder behöver användas på fler ställen. 
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Därutöver behövs bättre soptunnor och ett förstärkt renhållningsarbete i miljöer 

där råttor finns.    

Göteborg ska vara en ren och snygg stad 

Nedskräpningen i Göteborg är ett stort problem och antalet skräp per 

kvadratmeter är högt. En ren stad är helt avgörande för stadens attraktivitet och 

trygghet. Kvaliteten på renhållningen i stadsmiljön måste bli bättre och därför 

avsätts resurser för att utöka städningen i alla stadsdelar tillsammans med 

insatser för att minska nedskräpning, varav en av åtgärderna är att återinföra 

städning nattetid. En försöksverksamhet med städvärdar i ett antal stadsdelar ska 

prövas tillsammans med feriearbete för ungdomar. För att motverka 

nedskräpning ska staden fortsätta att kartlägga skräpet.  

Klottersaneringen är ett viktigt instrument för att miljön ska upplevas som trygg 

i Göteborg. En ”24-timmarsgaranti” mot klotter ska införas. Saneringen ska öka 

och resurser avsätts för ändamålet.  

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen och Miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag 

att justera och uppdatera stadens miljöprogram.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett lämpligt 

miljöledningssystem för stadens verksamheter. 

▪ Park- och naturnämnden ges i uppdrag att uppdatera Göteborgs 

Stads återvinningspolicy för papperskorgar.  

▪ Miljö- och klimatnämnden ges i uppdrag att utreda behov och 

kostnad av ett utökat hämtningsintervall vid 

återvinningsstationer. 

▪ Kretslopp- och vattennämnden ges i uppdrag att ta fram en 

utredning för att bedöma vilka insatser som krävs för att minska 

dagvatten i avloppssystemet och kostnaderna för dessa.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda 

aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till 

förnyelsebart. 
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Göteborg ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder 

en god arbetsmiljö och utmanar och stimulerar genom hela arbetslivet. Ett 

tydligt, tillåtande och tryggt ledarskap ger hållbara förutsättningar som skapar 

mervärde för göteborgarna. Stadens arbetsplatser ska genomsyras av tydliga 

demokratiska värderingar.  

Attraktiv arbetsplats 

När Göteborg Stad är en attraktiv och välfungerande arbetsplats skapar det 

också till nytta för göteborgarna. Det kräver en organisation med en tillåtande 

kultur som uppmuntrar förnyelse, förmedlar framtidstro och ger personalen 

frihet att vara sitt bästa jag på jobbet.  

Som arbetsgivare ska staden vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, 

karriärmöjligheter, möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Det 

kräver ett lyhört ledarskap som ser och uppmuntrar medarbetarna i vardagen. 

Personalpolitiken ska därför ge långsiktigt hållbara förutsättningar i frågor om 

organisation, bemanning och fördelning av arbetsuppgifter. 

På en del arbetsplatser saknas det i dag befattningsbeskrivningar. För att 

tydliggöra roller och ansvar behöver detta finnas på alla stadens arbetsplatser. 

Stadens främsta utmaningar handlar om att kunna möta ett allt större 

rekryteringsbehov, säkra kompetensförsörjningen i flera olika sektorer, minska 

sjukskrivningarna och förbättra hälsan bland stadens medarbetare. Fungerande 

arbetsplatser, ett gott ledarskap och tidiga insatser är nycklar som gör det möjligt 

att hantera utmaningarna. 

Stadens ledarskap ska uppmuntra öppenhet och transparens, utveckling och 

kontinuerliga förbättringar. 

Arbete med värdegrundsdiskussioner ska främjas. På det sättet kan också 

eventuella missförhållanden och oegentligheter förebyggas och motverkas.  

Första linjens chefer behöver bättre förutsättningar, där ansvar matchar 

befogenheter. För att stadens chefer ska kunna fokusera på medarbetarnas och 
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verksamhetens utveckling behöver det finnas ett anpassat administrativt stöd och 

smarta digitala lösningar. 

Konkurrenskraftig arbetsgivare 

Göteborgs Stad ska erbjuda arbetsplatser där människor trivs, vill arbeta och kan 

göra skillnad. Lönen ska återspegla utbildning, kompetens och ansvar. Det ska 

vara möjligt att kunna göra karriär inom staden under ett helt arbetsliv. Arbetet 

med att radera osakliga löneskillnader behöver fortsätta. Individuella 

prestationer ska uppmuntras och ge utslag vid lönerevision. 

Ett led i att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare är att ha löneförmåner som 

gör skillnad för medarbetaren. En grundnivå för vad som borde vara självklart 

och som arbetsgivaren ska tillhandahålla för stadens medarbetare ska införas. 

Kaffe, frukt och julbord utgör exempel på vad som kan ingå. Denna miniminivå 

ska inte kunna förhandlas bort. Erbjudandet om löneförmåner ska vara 

likvärdiga för nämnder och bolag. Modellen för förmånerna ska vara en för 

staden gemensam meny där både medarbetare och chefer gör sina val. Listan 

över förmåner att välja bland behöver ständigt ses över, förnyas och matchas för 

att svara mot aktuella behov. Förmånerna ska bidra till att attrahera och behålla 

chefer och medarbetare. 

Stadens kompetensförsörjning behöver stärkas  

Det måste skapas stabilitet och långsiktighet i verksamheterna. Centralt i detta 

arbete är att stärka upp kompetensförsörjningsprocessen, särskilt när allt fler 

verksamheter har svårt att rekrytera och behålla personal. Detta kräver ett aktivt 

och strukturerat arbete, från att attrahera, rekrytera och introducera till att ge 

medarbetare utvecklingsmöjligheter över tid. När medarbetare avslutar sin tjänst 

är det centralt att det sker på ett bra sätt och att erfarenheter tillvaratas.  

Under det senaste året har staden haft en alltför hög personalomsättning. Det är 

inte hållbart att 24 procent av socialsekreterarna eller 20 procent av lärarna byter 

arbete under ett och samma år. 

Göteborg har, som arbetsgivare, avtal med de fackliga organisationerna om en 

särskild anställningstrygghet som infördes i staden i samband med 90-talskrisen. 

Liknande avtal har funnits i andra kommuner och har avvecklats. Avtalet 

innebär i dag stora kostnader för staden, inte minst för omställning och avslut, 

vilket bidrar till problem i verksamheterna. I takt med att staden och omvärlden 

förändras kommer inte alla arbetsuppgifter finnas kvar, samtidigt som nya 
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tillkommer. Nuvarande avtal är förlegat och svarar inte upp mot en modern 

arbetsmarknad, utan skapar inlåsningseffekter med negativa konsekvenser för 

såväl välfärd som medarbetare. Avtalet avvecklas därför.  

Nya jobb och fler karriärvägar 

Som en av landets största arbetsgivare behöver staden ständigt tänka nytt och ta 

ett stort ansvar för att fler ska få ett första jobb. Kommunala arbetsplatser och 

tjänster ska kartläggas och matchas mot yrkesintroduktionsanställningar och 

andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Stadens medarbetare ska erbjudas kompetenshöjande insatser för att utvecklas i 

sitt yrke och på sin arbetsplats. Ett förslag som utvecklar såväl tjänster som 

verksamhet är att avsätta tid i tjänsten för undersköterskor för specialisering. För 

den enskilde blir det en möjlighet att utvecklas i tjänsten utifrån intresse och 

färdigheter, vilket bidrar till att kvaliteten i vården och omsorgen utvecklas.  

Fler karriärvägar inom staden måste skapas. Medarbetare som vill utveckla sin 

yrkesroll och stärka sin kompetens för att bli ledare ska uppmuntras. Stadens 

Karriärcenter är en viktig resurs i detta arbete. Det är positivt att medarbetare 

vill pröva nya möjligheter inom staden. Tjänstledighet ska normalt ges till 

medarbetare som vill pröva annat arbete, i eller utanför stadens organisation, 

eller starta eget. 

Nolltolerans mot trakasserier och diskriminering 

Alla medarbetare har rätt till en god och trygg arbetsplats oavsett vem man är. 

Staden ska ha nolltolerans mot alla former av trakasserier, diskriminering och 

kränkande särbehandling. 

Perspektiven mångfald och jämställdhet ska integreras i alla verksamheter i 

staden. Detta ska vara självklart i stadens arbete. Särskilda utbildningsinsatser 

ska ske inom ramen för ledarskapsutveckling för att chefer och ledare ska lära 

sig att känna igen, hantera och förebygga alla former av diskriminering. 

God personalpolitik 

Ett viktigt led i att strategiskt säkerställa den goda personalpolitiken handlar om 

processerna och stadens organisation. Personalutskottets möjligheter att styra, 

leda och utveckla personalpolitiken behöver stärkas. Utskottets mandat, 

befogenheter och resurser ska ses över. 
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Personalens möjligheter till delaktighet och initiativtagande ska öka genom att 

Göteborgs Stad ska premiera egna initiativ som leder till ett effektivare och 

förbättrat servicearbete. Staden behöver bli bättre på att sprida goda exempel 

och resultat som finns inom den egna organisationen. 

Fler arbetsgivare bidrar till konkurrens om personalen vilket leder till 

individuella löner och bättre möjligheter att växa och utvecklas på jobbet. 

Staden ska uppmuntra och underlätta för sina anställda att starta eget. 

Göteborgs Stad har tusentals olika arbetsplatser och det finns olika vägar att 

uppnå den goda arbetsplatsen. Ökad frihet för chefer och medarbetare ger 

resultat. Intraprenader ger de anställda bättre möjligheter att forma sin egen 

arbetsplats och utveckla verksamheten. Organisationsformen bidrar också till 

mer inflytande och ökat engagemang hos personalen samt till minskad 

sjukfrånvaro. 

Digitaliseringen innebär en stor potential till höjd kvalitet, en mer rationell 

användning av personal och resurser, och mer tid till det mänskliga mötet. Ny 

teknik kan även möjliggöra och förenkla administrationen för personal vilket 

kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Detta gäller även stadens verksamhetssystem 

som bättre ska kommunicera med varandra. Här behöver Göteborg flytta fram 

sina positioner. 

I flera verksamheter är vikariesituationen problematisk och det förekommer 

exempelvis att förskolor tvingas stänga tidigare eller att lektioner ställs in. Det är 

viktigt att säkerställa att det finns vikarier som kan ersätta ordinarie personal. En 

översyn behöver genomföras av stadens vikariepooler. 

Sjukfrånvaron behöver minska 

Sjukfrånvaro är ett problem såväl för den enskilde som för verksamheten 

ekonomiskt och organisatoriskt. Ohälsotalen i staden är högre än i jämförbara 

städer. Den höga sjukfrånvaron måste minska. Genom täta uppföljningar av 

nyckeltal och statistik kan problematiken åtgärdas med tidiga insatser.  

Personal ska erbjudas hälsosamtal och få rådgivning för att förbättra sin hälsa 

eller komma igång med livsstilsförändring i syfte att förebygga ohälsa bland 

medarbetarna. 

Rutiner för sjukanmälan och sjukfrånvaro behöver utvecklas. Samtal ska 

genomföras med alla medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Riktade 
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satsningar behöver genomföras för anställda med långvarigt behov av 

rehabilitering och mot enheter med hög sjukfrånvaro där lokala handlingsplaner 

ska tas fram. 

De planer som finns för att förbättra arbetsmiljön inom förskolan och 

äldreomsorgen ska stå i fokus och genomföras. På motsvarande sätt måste 

kommissionsrapportens rekommendationer för att förbättra socialsekreterarnas 

arbetsmiljö fullt ut implementeras och resultatet följas upp. 

Medarbetarenkäten är ett värdefullt redskap i arbetet med att förbättra 

arbetsmiljön. Svarsfrekvensen behöver öka och analysarbetet av resultaten 

stärkas. Därigenom får staden såväl lokalt som centralt förutsättningar att 

genomföra ett aktivt åtgärdsarbete i nämnder och bolag. 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att likvärdiga 

personalförmåner erbjuds i hela staden under 2019 och att det 

finns en grundnivå som ska gälla alla medarbetare. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur avtalet om 

särskild anställningstrygghet kan avvecklas. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp nämnders och 

bolags befattningsbeskrivningar. 

▪ Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att 

starta fler intraprenader inom välfärdsområdet. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp att stadsdelarnas 

arbete med intraprenad är likställt och i enlighet med stadens 

reglemente. 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över Personalutskottets 

mandat, befogenheter och resurser. 

  



76 

 

Ekonomisk tillväxt utvecklar välfärden 

Vår gemensamma välfärd är endast möjlig tack vare att människor arbetar och 

betalar skatt. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den 

gemensamma kassan som kan användas för att utveckla välfärden och investera 

i framtiden. Ekonomisk tillväxt möjliggör förbättringar för alla människor i 

samhället och är den långsiktigt bästa fördelningspolitiken. Skillnaderna i 

samhället minskar när fler arbetar och färre försörjer sig på sociala ersättningar. 

En högre ekonomisk tillväxt i Göteborg gör det möjligt att utveckla välfärden 

och skapa mervärde för alla. 

Viktigast för den ekonomiska tillväxten är att företagsklimatet är gott och att 

arbetsmarknaden fungerar väl. Det är också viktigt att kommunen har en effektiv 

organisation där kärnuppdragen är i fokus. 

Ordning och reda i ekonomin 

Den internationella ekonomin har under de senaste åren utvecklats positivt, 

vilket också påverkat den svenska ekonomin och Göteborg. Prognoser pekar på 

fallande BNP-utveckling under de kommande åren, från drygt 3 procent till 

knappa 2 procent 2021. Genom medvetna rödgröna politiska beslut i Göteborg 

har kostnaderna under flera år ökat mer än vad intäkterna långsiktigt kan 

finansiera. Ett strukturellt underskott har byggts upp, vilket nu riskerar att 

innebära ekonomiska bekymmer mot bakgrund av den fallande BNP-

utvecklingen och ett ökat demografiskt tryck. Göteborgs Stad behöver en 

finanspolitik som kan möta de utmaningar som väntar med minskade 

skatteunderlag, växande grupper som behöver hjälp med omsorg, omfattande 

investeringar och en skriande bostadsbrist som drabbar allt fler. 

Kommunens kortsiktiga finansiella mål ska vara en budget i balans och god 

budgetdisciplin. På lång sikt måste kommunen ha en buffert för att klara 

framtida osäkerheter och oförutsedda utgifter. För att säkra framtida 

investeringar krävs det överskott eller frigörande av kapital. Att uppnå 

balanskravet möjliggör för kommunen att stå rustad för framtida osäkerheter. 

Göteborg behöver en tydlig och långsiktigt hållbar ekonomisk strategi där 

finansieringsgraden överstiger kostnadsutvecklingen, så att det inte uppstår 

ekonomiska underskott och att god ekonomisk hushållning nås. I ett längre 

perspektiv behöver även ränteriskerna värderas. Stadens, och därmed 

göteborgarnas, risker måste minimeras. 
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God ekonomisk utveckling måste bedömas över en lite längre tidshorisont än det 

enskilda budgetåret. Om skatteintäkterna faller ett enskilt år kan stadens 

resultatutjämningsreserv användas, under förutsättning att det aktuella årets 

skatteunderlagsutveckling understiger de tio föregående årens rullande 

genomsnittliga värde. 

Staden ska ständigt se över sin organisation och pröva effektiviseringsformer i 

den egna verksamheten eller i form av sammanslagningar, delningar eller 

avyttringar av verksamheter. Välfärdens kärnuppgifter ska alltid prioriteras. 

Digitalisering och ny teknik öppnar stora möjligheter som staden ska nyttja där 

det är möjligt.  

Staden ska nyttja de resurser och kompetenser som finns i den egna 

organisationen. Efterfrågade kompetenser ska sökas internt innan externa 

konsulter och tjänster köps in. 

Konkurrens ger högre kvalitet 

Kommunen är inte självklart bästa huvudman för service. Andra aktörer kan 

utföra den offentligt finansierade servicen lika bra eller bättre än vad kommunen 

kan. Det är kvaliteten gentemot medborgaren som är det intressanta, inte den 

som utför tjänsten. Verksamhet ska alltid genomföras på ett så kostnadseffektivt 

sätt som möjligt. Staden bör i större utsträckning underlätta för och pröva fler 

alternativa driftsformer. Nämnder och bolag behöver bli bättre på att leva upp 

till stadens ramavtal, iaktta avtalstrohet och samarbeta sinsemellan kring detta. 

Skattesats och taxor 

För att finansiera den kommunala verksamheten tar Göteborgs Stad ut 

kommunalskatt samt taxor och avgifter från invånare och företag. I jämförelse 

med andra stora kommuner har Göteborg ett relativt högt skatteuttag från 

invånarna. Göteborgs kommunalskatt bör inte höjas, snarare tvärtom.  

Skattesatsen lämnas oförändrad på 21:12 per skattekrona.  

Internräntan fastställs till 1,5 procent.  

När det gäller taxor och avgifter finns det stora variationer mellan landets 

kommuner. Därför ska Kommunstyrelsen ansvara för en total genomlysning av 

stadens taxor och avgifter, inklusive fakturerad tidsåtgång. I arbetet ska 

jämförelser med andra likvärdiga kommuner genomföras. Staden ska inte ta ut 

högre taxor och avgifter än vad som krävs för att finansiera avsedd verksamhet. 
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Taxeutvecklingen inom vatten, avlopp och avfall ska följa behoven men 

åtgärder ska vidtas för att dämpa effekterna för den enskilde. För 2019 får 

taxorna för avfallsverksamheten höjas med maximalt 6 procent och taxan för 

VA-verksamhetens brukningsavgift får preliminärt höjas med maximalt 0 

procent. Beslut ska för detta budgetår tas i särskild ordning. Taxefinansierade 

verksamheter ska förändra och effektivisera sin verksamhet i linje med den 

allmänt fastlagda förändringsfaktorn. 

Starkare central ekonomistyrning 

Det är nödvändigt att stärka stadens ekonomistyrning. Stadens nämnder och 

bolag har ett ansvar att hålla följsamhet mot fullmäktiges budget och anslagen 

ram. Uppföljning och kontroll över verksamheterna, kvalitet och omfattning, 

ligger hos nämnderna. Nämndernas möjligheter att nyttja eget kapital ska kunna 

ske efter särskild prövning av Kommunstyrelsen. 

Det behövs ett förändringstryck i alla verksamheter, så även kommunal. Den 

allmänna förändringsfaktorn i kommunbidragen för 2019 fastställs till 0,5 

procent för anslag riktade till förskola, skola och utbildning samt till 

stadsdelsnämnderna. För facknämnder är faktorn 1,5 procent. 

De kommunala bolagen ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Det är 

rimligt att fullmäktige årligen fastställer ett tak för kostnader som 

koncernbolaget har möjlighet att ta ut för koncernledningskostnader samt 

koncernbidrag. Taket fastställs till 27 miljoner kronor för 2019. 

Kostnadseffektiva investeringar och löpande underhåll 

Budget 2019 innebär den sista uppdateringen av planperioden 2016–2019. 

Sammantaget har nämnderna inte i närheten nått upp till planerade volymer för 

varken 2016, 2017 eller 2018. Under pågående planperiod har det gjorts relativt 

stora justeringar av nämndernas investeringsramar, från 23,5 miljarder ner till 

17,2 miljarder. Det finns flera orsaker till detta, främst resursbrist såväl internt 

som externt i staden. Därför har planerade investeringsnivåer och väsentliga 

delar av ökningen skjutits framåt i tiden. 

Stadens står inför omfattande investeringar och en hög grad av egenfinansiering 

behövs för att inte öka kommunens skuldsättning. Investeringar ska vara 

kostnadseffektiva och vara möjliga att genomföra. 
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Ett kontinuerligt underhåll är en förutsättning för att bibehålla värdet och 

funktionaliteten i stadens lokalbestånd. Företrädesvis ska det löpande 

underhållet täckas av hyresintäkter och tilldelade ramar till nämnder och bolag. 

Strategisk planering 

Lokalsekretariatet har en viktig roll när staden växer och nya lokaler ska 

planeras och byggas. Kommunstyrelsen har en strategisk roll för stadens 

utveckling. Ansvaret för stadens övergripande planering med 

lokalförsörjningsplanen behöver ökad styrning och ledning. 

Hållbar utdelning ur de kommunala bolagen 

Stadens kommunala bolag ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB. Ägarens 

krav på utdelning tas huvudsakligen ut i form av obeskattade koncernbidrag. Vid 

utdelning ska hänsyn tas till koncernens och kommunens långsiktiga finansiella 

mål och åtaganden. 

Vissa bolag i koncernen erlägger koncernbidrag till moderbolaget, som i sin tur 

tillskjuter bidrag till mottagande bolag.  

Budgeterad utdelning från Göteborgs Stadshus AB uppgår till 540 miljoner 

kronor. Utdelning bör användas för amorteringar, investeringar, reinvesteringar 

eller satsningar av engångskaraktär.  

Utvecklad investeringsstyrning och finansierade 

investeringar 

Inför kommande planperiod behövs en utvecklad investeringsstyrning. Det är 

viktigt att investerande nämnder och bolag analyserar och redovisar eventuella 

förskjutningar i projekt för att hitta en mer realistisk nivå för stadens 

investeringsvolym under de kommande åren. I de underlag som finns för 

kommande planperiod väntas omfattande investeringar, vilket kommer att kräva 

tydliga prioriteringar. I den kommande planperioden ska en tydlig prioritering 

mot förskola, skola, omsorg, kollektivtrafik och infrastruktur göras. Även annan 

kommunal service som kulturlokaler, idrottsanläggningar med mera finns med i 

investeringsplanen. 

Inför nästa investeringsperiod skapas, utöver den befintliga investeringsramen, 

utrymme för att bland annat bygga nya förskolor, skolor samt förbättra vägnätets 

beläggningsunderhåll. Satsningarna förutsätter försäljning av fast egendom, 

huvudsakligen i form av jordbruksmark, tomträtter för såväl kommersiella 
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fastigheter som för en- och flerbostadshus, samt kommersiella fastigheter. 

Försäljning av tomträtter under planperioden kommer att påverka intäkterna från 

tomträttsavgälder. 

Antalet kommunala bolag ska minska 

Göteborgs Stad äger idag ett stort antal bolag. Ägandet innebär i slutändan ett 

risktagande för göteborgarna och flyttar fokus från kommunens 

välfärdsverksamheter. Vår grundinställning är att kommunen ska undvika att 

agera på konkurrensutsatta marknader om inte särskilda skäl finns. 

Under mandatperioden ska antalet kommunala bolag minska, antingen genom 

omvandling till förvaltning, avveckling eller försäljning. Flera av de kommunala 

bolagen agerar i dag på marknaden. Det gäller bland annat Kommunleasing AB, 

GS Buss och Göteborg Energi. Staden har också via bolag ett omfattande mark- 

och fastighetsbestånd som inte är av kommunalt strategiskt intresse att äga. De 

resurser som frigörs ska investeras i stadens framtid i form av nya förskolor, 

skolor, äldreboenden, kollektivtrafik- och infrastruktursatsningar. 

Löne- och priskompensation för 2019 

Nämndernas ramar för 2019 kompenseras för en allmän löneutveckling om 2,55 

procent. Priskompensationen för lokalkostnader fastställs till 2,5 procent och i 

övrigt till 1,65 procent. 

Härutöver kompenseras nämnderna för särskilda lönekostnader. Till 

välfärdsverksamheter förhöjs lönekompensationen med 0,3 procent till totalt 

2,85 procent. En förhöjd kompensation om 0,75 procent utgår till de 

verksamheter som är inriktade mot skolbarnomsorg, förskola och skola till totalt 

3,15 procent. 

För de verksamheter som staden bedriver tillsammans med Västra 

Götalandsregionen fastställs indexuppräkningen till 2 procent. 

Transparens och öppenhet i ledarskapet 

En gedigen revision, en fungerande intern styrning, uppföljning och kontroll är 

helt avgörande för att skapa öppenhet och transparens i kommunen. Staden ska 

genomsyras av en kultur av att vilja göra rätt där varje anställd känner stolthet 

både över sin arbetsinsats och arbetsplats. Detta kräver en ständigt levande 

värderingsdiskussion och ett tydligt ledarskap där ledorden är transparens och 

öppenhet.  
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Lokaler ska användas, hyras ut eller säljas 

Göteborgs Stads lokalanvändning ska ses över i syfte att skapa incitament för att 

nyttja verksamhetslokalerna på ett mer ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. 

Berörda nämnder och bolag ska verka för att effektivisera användningen av 

stadens lokaler. Friställda lokaler ska skyndsamt få en ny användning, hyras ut 

eller säljas. Nuvarande regelverk för avställning av lokaler ska ses över. En 

modell skulle kunna vara att öka kompensationen och korta tiden under vilken 

kompensationen utgår.  

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt regelverk för 

användandet av eget kapital i nämnder.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av 

stadens investeringsstyrning. 

▪ Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att förbereda försäljning 

av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav 

inom koncernen.  

▪ Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra försäljning av 

kommunalt mark- och fastighetsinnehav samt tomträtter.  

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över regelverket för 

avställning av kommunala lokaler. 
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Stärkt styrning och ledning genom 

förbättrad uppföljning 

Den politiska styrningen och ledningen i Göteborgs Stad behöver förändras, 

förbättras och moderniseras. Ett stort antal av de långsiktiga mål staden har i dag 

är inte genomförbara och det finns många mål som inte är relevanta för en stor 

del av stadens verksamhet. Det tar stor kraft och fokus från det kommunala 

uppdraget och skapar omfattande onödig byråkratisk rapportering till liten nytta 

eller förändring. 

Konkreta och tydliga mål som följs upp 

Ett nytt uppföljningssystem införs i Göteborgs Stad under 2019. 

Kommunfullmäktige ska fastställa ett antal smarta övergripande mål, ett flertal 

indikatorer för att följa upp dessa mål samt delmål för planperioden. 

Indikatorerna följs upp i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

uppföljningsrapporter. Övergripande mål följs upp i samband med årsrapporten. 

Bland målen och indikatorerna ska ett antal vara obligatoriska för stadens alla 

nämnder och styrelser, det gäller exempelvis mål och indikatorer rörande 

stadens medarbetare. 

Därutöver kan nämnder och styrelser fastställa lokala indikatorer och delmål 

som är specifika för verksamheten, förutsatt att dessa ligger i linje med 

fullmäktiges budget. Dessa ska följas upp lokalt. 

Nedanstående mål ska ses som en inriktning för kommunstyrelsens fortsatta 

arbete med mål, indikatorer och delmål. Det ska konkretiseras så långt det är 

möjligt genom indikatorer som möjliggör en uppföljning av dessa.  

▪ Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika 

uppväxtvillkor 

▪ Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad 

▪ Göteborg är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva 

▪ Göteborg är en trygg, säker och ren stad 

▪ Göteborg är en stad fri från diskriminering där mänskliga 

rättigheter är självklara 
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▪ Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga 

livschanser för alla 

▪ Göteborg är en tillgänglig stad för alla 

▪ Göteborg har en värdig äldreomsorg med god kvalitet och 

valfrihet  

▪ Göteborgarna erbjuds valfrihet och mångfald 

▪ Alla göteborgare har tillgång till kultur 

▪ Göteborg har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt 

för alla 

▪ Göteborg är en stad med högt bostadsbyggande 

▪ Göteborgs livsmiljö är hållbar 

▪ Upphandlingar skapar mervärde för göteborgarna 

▪ Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda 

arbetsvillkor 

▪ Göteborgs Stads budget är i balans 

 

Uppdrag 

▪ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nytt 

uppföljningssystem med mål, indikatorer samt delmål. Delmålen 

ska utgå från 2017 eller 2018 års aktuella läge.  
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Ekonomisk sammanställning  

2019-2021, Mnkr 

 2019 2020 2021 

RESULTATRÄKNING 
   

Verksamhetens intäkter 11 400 11 700 12 000 

Verksamhetens kostnader -42 655 -44 476 -46 235 

Avskrivningar - 1 500 -1 550 -1 600 

Verksamhetens nettokostnader -32 755 -34 326 -35 835 

    

Skatteintäkter och kommunal-ekonomisk 

utjämning m m 32 405 33 375 34 295 

Finansiellt netto, inkl utdelning 440 1 866 3 270 

Årets resultat 90 915 1 730 

    

    

    

BALANSRÄKNING 
   

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 71 850 78 000 84 000 

Omsättningstillgångar 16 000 16 300 16 600 

Summa tillgångar 87 850 94 300 100 600 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 23 500 24 415 26 145 

varav årets resultat 90 915 1 730 

varav resultatutjämningsreserv 1 869 1 869 1 869 

Avsättningar 3 700 3 700 3 700 

Långfristiga skulder 45 450 50 785 55 155 

Kortfristiga skulder 15 200 15 400 15 600 

Summa skulder 60 650 66 185 70 755 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 87 850 94 300 100 600 
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Ekonomiska ramar, tkr     

    2019 

Stadsdelsnämnder 

    

Angered    1 590 500 

Östra Göteborg    1 555 200 

Örgryte-Härlanda    1 229 400 

Centrum    1 046 600 

Majorna-Linné    1 182 000 

Askim-Frölunda-Högsbo    1 627 800 

Västra Göteborg    1 186 000 

Västra Hisingen    1 280 800 

Lundby    1 003 500 

Norra Hisingen    1 211 700 

Summa SDN Befolkningsansvar    12 913 500 

Resursnämndsuppgifter SDN    185 803 

     

Nämnder med särskild inriktning 

 

Byggnadsnämnden 143 100 

Fastighetsnämnden 34 960 

Förskolenämnden 4 297 500 

Grundskolenämnden 7 803 700 

Idrotts- och föreningsnämnden 437 660 

Kommunledningen 353 037 

Kulturnämnden 401 181 

Lokalnämnden -191 400 

Miljö- och klimatnämnden 75 200 

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 670 400 

Nämnden för Inköp och upphandling 2 300 

Nämnden för Intraservice 19 400 

Nämnden för Konsument och medborgarservice 55 900 

Park- och naturnämnden 268 497 

Social resursnämnd 678 469 
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Ekonomiska ramar, tkr     

    2019 

Trafiknämnden 773 900 

Utbildningsnämnden (Gymnasiet) 1 990 100 

Valnämnden 13 400 

Nämnder med taxefinansierad verksamhet 

 

Kretslopp och vattennämnden - 

Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter 

 

Arkivnämnden 21 600 

Business Region Göteborg AB 28 800 

Fastighetsnämnden; transfereringar 69 000 

Göteborg & Co Träffpunkt AB 114 000 

Social resursnämnd; studieförbunden 31 200 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 344 400 

Överförmyndarnämnden; arvoden 22 000 

Kommuncentrala poster 

 

100 nya äldreboendeplatser 30 000 

Förstärkt kvalitet och värdighet i äldreomsorg 48 000 

Stärkt socialtjänst och arbete med socialsekreterarnas arbetssituation  30 000 

 

Kostnader för assistansersättning 229 000 

Bostäder för funktionsnedsatta 122 800 

Enkelt avhjälpta hinder 25 000 

 

Tillköp i kollektivtrafiken 161 300 

Personal- och kompetensförsörjning 64 000 

Revisorskollegiet 34 283 

Beredskap nämndernas användning av eget kapital 50 000 

Jubileumssatsning (BoStad 2021) 15 000 

Jubileumsplan Göteborg 400 år 10 000 

Göteborgs symfoniker 2 500 

Göteborgs internationella miljöpris 1 500 
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Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr 

  2019   SDN 

Barn och unga       

Mottagning för unga män 812   Centrum 

Ungdomars fritid 4 555   Angered 

Ungdomars fritid 4 455   Östra Göteborg 

Ungdomars fritid 6 039   Majorna-Linné 

Ungdomars fritid 5 247   Askim-Frölunda-Högsbo 

Ungdomars fritid 5 544   Lundby 

Vuxna och äldre inkl funktionshinder   

Hospiceverksamhet 45 936   Askim-Frölunda-Högsbo 

LSS; boende utanför Göteborg 16 335   Askim-Frölunda-Högsbo 

Mobilt fältteam 1584   Centrum 

Planering och samordning 5940   Örgryte-Härlanda 

Äldreboendeplanering 7227   Örgryte-Härlanda 

Kultur och fritid       

Bergums fritidslandsgård 703   Angered 

Blå stället 13 000   Angered 

El Sistema samordningsresurs 426   Angered 

Frölunda kulturhus och bibliotek 35 000   Askim-Frölunda-Högsbo 

Kulturhuset Kåken 13 300   Örgryte-Härlanda 

Regionbibliotek och 

Världslitteraturhus 
10 600   Östra Göteborg 

Regionbiblioteket Hisingen 9 200   Lundby 

Summa resursnämndsuppgifter 185 803     
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Investeringsplan 2016-2019 

(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå) 

 Mnkr 

Idrotts- och föreningsnämnden 586 

Fastighetsnämnden 1 096 

Kretslopp och vattennämnden 1 931  

Lokalnämnden 7 131 

Park- och naturnämnden 356 

Trafiknämnden 5 609 

Kommunövergripande investeringsutrymme 350 

Varav välfärdsteknik  50 

Totalt investeringsutrymme 17 059 

 

Investeringsplan exploateringsinvesteringar 2016-2019 

(indexuppräknade belopp till respektive års prisnivå) 

  Mnkr 

Lokala anläggningar på allmän plats, finansiering genom 

gatukostnadsersättning och markförsäljning  

Fastighetsnämnden, inkomster 5 726 

Fastighetsnämnden, utgifter -4 551 

Summa lokala anläggningar 1 175 

Övergripande anläggningar på allmän plats, finansiering 

Göteborgs stad 

 

Kretslopp och vattennämnden, utgifter -350 

Park- och naturnämnden, utgifter -143 

Trafiknämnden, utgifter -703 

Summa övergripande anläggningar -1 196 

Totala inkomster 5 726 

Totala utgifter -5 747 
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Direktiv för förberedande åtgärder för att 
införa valfrihetssystem enligt LOV inom 
äldreboende  
§ 320, 0402/19 

Beslut 
Enligt yrkande från S och V den 3 maj 2019: 

Direktiv för förberedande åtgärder för att införa LOV inom äldreboende återremitteras till 
stadsledningskontoret för justering av tidplan med hänsyn tagen till de pågående 
utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt utredning om införande av en 
äldrenämnd.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 10 april 2019, § 239. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 2019. 
Återremissyrkande från S och V den 3 maj 2019. 
Yttrande från M, L, C och KD den 10 april 2019. 
Yttrande från V och S den 8 maj 2019. 
Yttrande från MP den 7 maj 2019. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkar i första hand att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med yrkande från S och V den 3 maj 2019 och i andra hand 
avslag på stadsledningskontorets förslag. 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med yrkande från S och V den 3 maj 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från S och V den 3 maj 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets avgörande idag och dels ärendets 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-08 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets återremiss och Nej för ärendets 
avgörande idag.” 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 
Jonas Attenius (S) samt tjänstgörande ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och 
Henrik Munck (D) röstar Ja (7).  

Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly 
Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Nej (5). 

Karin Pleijel (MP) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar med sju röster mot fem att återremittera ärendet. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 10 april 2019. 

Representanterna från MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 maj 2019. 

Representanterna från V och S antecknar som yttrande en skrivelse från den 8 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 
2019-06-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Direktiv-Förberedande åtgärder och 
preliminär tidsplan för att införa 
valfrihetssystem enligt LOV inom 
äldreboende  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Direktiv- Förberedande åtgärder och preliminär tidsplan för att införa valfrihetssystem 
enligt LOV inom äldreboende, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, godkänns. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 och flerårsplaner 2020-2021 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom äldreboenden. Ärendet 
avser direktiv för utredningen och preliminär tidsplan. 

Utredningens organisation föreslås bestå av uppdragsgivare, styrgrupp, utredningsgrupp, 
politisk referensgrupp, avstämningar i berörda chefsgrupperingar, CSG/facklig 
referensgrupp, dialog med branschorganisationer samt samråd med Göteborgs Stads 
pensionärsråd. Direktivet har identifierat utredningsområdena förutsättningar för 
genomförande, process ansökan till inflyttning, krav på tjänstens innehåll och utförande, 
lokaler, IT, digitalisering och kommunikation, ekonomi och ersättningsmodell samt 
organisation och HR-frågor. 

Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från 
stadsdelsförvaltningarna, konsument- och medborgarservice samt intraservice. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 §320 att återremittera ärendet om direktiv för 
åtgärder för att införa LOV inom äldreboende för justering av tidsplan med hänsyn 
tagen till de pågående utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt 
utredning om införande av en äldrenämnd. 

Justerad tidsplan: kvartal 1 2020 utredning till kommunstyrelsen för ställningstagande om 
remiss. Ärendet innehåller även en tidsplan för förfrågningsunderlag och genomförande 
av valfrihetssystemet. 

Om beslut fattas gällande äldrenämnd eller stadsdelsnämndernas organisation som 
möjliggör tidsplan, kommer en tidsplan tas fram tidigare. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-03-27 
Reviderat 2019-05-24 
Diarienummer 0402/19 
 

Handläggare 
Karin Magnusson 
Telefon: 031-3680580 
E-post: karin.magnusson@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen kommer att utreda ekonomiska konsekvenser av att införa LOV på 
äldreboende. Hur den ekonomiska ersättningsmodellen föreslås se ut är en av 
utredningens område. I utredningen kommer även ekonomiska konsekvenser av 
valfrihetssystem enligt LOV att belysas. 

Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från 
stadsdelsförvaltningarna, konsument- och medborgarservice samt intraservice. Införandet 
förutsätter en utveckling av e-tjänsten Jämför service samt aktuella IT-stöd. För 
Konsument- och medborgarservice samt Intraservice kan införandet medföra påverkan på 
Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma tjänster, bl.a. inom vård och 
omsorg och IT-tjänster. 

För stadsledningskontorets del kommer utredningen genomföras inom 
stadsledningskontorets budgetram 2019, där det tillförts särskilda medel. 
Stadsledningskontoret bedömer att utredningen kommer att pågå även under 2020 och  
2021. 

Barnperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Enskilda som ansöker eller bor i särskilt boende är människor med olika 
socioekonomiska förutsättningar, olika etnisk tillhörighet, olika religion eller annan 
trosuppfattning, olika kön och sexuell läggning och i olika åldrar, samt 
funktionsnedsättningar av olika art och omfattning. Alla ska bemötas och behandlas på ett 
likvärdigt sätt och få lika tillgång till särskilt boende. 

Förfrågningsunderlag för särskilt boende ska möjliggöra för utförare att profilera sig och 
sina inriktningar. 

Jämställdhetsperspektivet 
Vid framtagande av förfrågningsunderlag ska jämställdhetsperspektivet beaktas. Det är en 
övervägande andel kvinnor som både bor och arbetar i särskilt boende. 

Miljöperspektivet 
Vid framtagande av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom särskilt boende ska 
miljöperspektivet beaktas och möjligheten att ställa miljökrav ska utredas. 

Omvärldsperspektivet 
21 kommuner har infört LOV inom äldreboende i Sverige. Ingen kommun inom Västra 
Götalandsregionen har LOV på äldreboende. Mölndals stad har gjort en utredning 2016 
avseende LOV särskilt boende för äldre. Den har på nytt aktualiserats, men inget beslut är 
fattat. 

Stockholms stad har istället för att tala om valfrihetssystem enligt LOV ett 
valfrihetssystem för särskilt boende (vård och omsorgsboende). Deras valfrihetssystem 
består av egenregiverksamhet, entreprenadavtal och avtal utifrån LOV. Samtliga 
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regiformer har samma förutsättningar i avtalen. Brukare med beslut om äldreboende gör 
val utifrån de särskilda boenden som har avtal/överenskommelse med Stockholms stad, 
oavsett regiform. 

Samverkan 
Information i CSG 2019-03-14. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges beslutade budget 2019 med flerårsplaner 2020-2021, beslutad 

2018-11-22 (protokoll nr 11). 

2. Protokollsutdrag CSG 2019-03-14.  

3. Protokollsutdrag KS 2019-05-08 

4. Ursprunglig tidsplan 
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Ärendet  
I kommunfullmäktige beslut om budget 2019 och flerårsplaner 2020-2021, 2018-11-22 
(protokoll nr 11) fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom 
äldreboenden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 320 att återremittera ärendet om direktiv för 
åtgärder för att införa LOV inom äldreboende för justering av tidsplan med hänsyn 
tagen till de pågående utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt 
utredning om införande av en äldrenämnd. 

Beskrivning av ärendet 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ger lagliga och tydliga förutsättningar när 
kommuner och landsting vill inrätta kundval inom bland annat socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. LOV är en alternativ upphandlingslagstiftning och innebär fri 
etableringsrätt för företag, som uppfyller kraven i kommunens förfrågningsunderlag. 
Kommunen ansvarar för behovsutredning och beslutsfattande av enskildas behov och 
beslut och har det yttersta ansvaret gentemot brukare. Införande av valfrihetssystem 
innebär att den upphandlande enheten (kommunen) ska behandla utförare på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt. Detta gäller såväl privata utförare som kommunens egen 
produktion. 

Stadsledningskontoret har tidigare utrett införande av LOV inom hemtjänst och daglig 
verksamhet. Struktur och erfarenhet från dessa utredningar kommer att tas tillvara i 
föreliggande utredningsarbete. 
Stadsledningskontoret har även fått i uppdrag att förbereda för införandet av ledsagning, 
vilket behandlas i ett separat ärende. 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande används begreppen särskilt boende och 
äldreboende synonymt. Särskilt boende är socialtjänstlagens begrepp för boendeformen 
men i dagligt tal används ofta äldreboende. Allt fler kommuner går över till att använda 
begreppet vård och omsorgsboende istället för äldreboende. Stadsledningskontoret 
kommer i utredningen överväga vilka definitioner som bör användas. 

Stadsledningskontoret har gett information i Äldreberedningen 2019-03-14. 

Kartläggning  
Göteborgs Stad har infört valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänst samt i daglig 
verksamhet enligt LSS. Nedan följer en redovisning av antal kommuner med LOV inom 
hemtjänst, daglig verksamhet, ledsagning och särskilt boende. 

LOV inom verksamhet Antal kommuner  
 

Hemtjänst enligt SoL 169 

Daglig verksamhet enligt LSS  33 

Ledsagning enligt LSS och SoL  38 

Särskilt boende (äldreboende) enligt SoL  21 

Uppgifterna är framtagna 2019-02-18, källa valfrihetswebben.se. 
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Långsiktig äldreboendeplan 
SDN Örgryte-Härlanda fick i kommunfullmäktiges budget för 2017 i uppdrag att upprätta 
en långsiktig plan för fler äldreboende. Uppdraget är återredovisat till 
kommunfullmäktige 2018-09-13 §25. 

Den långsiktiga boendeplaneringen utgick från att en oförändrad andel av befolkningen 
har behov av äldreomsorg. Befolkningen över 65 år förväntas öka från 86 800 (år 2017) 
till 120 700 (år 2035) Antalet lägenheter i äldreboende behöver som en följd av det öka 
med ca 100 per år från år 2021 och ca 150 per år från 2030. Det innebär ca 2100 nya 
lägenheter till år 2035. Utfallet följs upp i årliga kortsiktiga äldreboendeplaner. 

Nuläge särskilda boenden i Göteborg 
Nedanstående antal lägenheter är en ”dagsbild”. Det kan skilja några upp och ned 
beroende på ex. renoveringar. 

Regiformer för särskilda boenden  
• Särskilda boenden i egen regi 

Göteborgs Stad har äldreboenden i egen regi i samtliga stadsdelar. Sammanlagt är det 54 
äldreboenden med 3212 lägenheter. Därtill finns två särskilda boende (över och under 
65år) med 201 lägenheter för personer med missbruks- och psykosocial problematik. 

• Särskilda boenden på entreprenadavtal 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har avtal med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Bistånd och Entreprenad om Götaholms äldreboende 26 lägenheter. Avtalet sträcker sig  
till 2020-09-30 med högst 24 mån förlängning. 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har avtal med Attendo om Lotsen 60 lägenheter. 
Avtalet gäller till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning. 

• Avtal med Tre Stiftelser 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har avtal med Tre Stiftelser som har fyra 
äldreboenden med sammanlagt 357 lägenheter. 

• Särskilda boenden på ramavtal 

Nämnden för inköp och upphandling har tecknat ramavtal med Vardaga Agaten AB 
(Agaten), Attendo (Fiskebäck och Sankt Jörgen), Betlehemskyrkan (Vasahemmet) och 
Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet (Neuberghska). 

Sammanlagt är det 326 lägenheter i dessa äldreboenden. Under 2019 öppnar Ambea 72 
lägenheter i Angered och 51 lägenheter i Hovås. 

Detta är avtal utan volymförpliktelser och är att betrakta som ett komplement till den 
egna verksamheten. 

Ramavtalen gäller till och med 2020-12-31. 

Direktiv  
Förberedelserna för att införa LOV inom äldreboende kräver en omfattande utredning. 
Direktivet innehåller en beskrivning av hur utredningen kommer genomföras, 
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övergripande vilka frågeställningar som kommer behandlas samt tidsplan och 
finansiering av utredningen. Därtill följer en beskrivning av processtegen genomföra samt 
förvalta och utveckla valfrihetssystemet. 

Utredningens organisation 

Uppdragsgivare 
Kommunfullmäktige är uppdragsgivare enligt beslut om budget 2018-11-14 (protokoll nr 
11). 

Styrgrupp 
Stadsledningskontorets ledningsgrupp utgör styrgrupp för utredningen. Styrgruppens 
ansvar är att stödja utredningsgruppen, ge rekommendationer inför beslut och säkerställa 
att utredningen levererar utifrån direktivet. 

Utredningsgrupp 
Utredningsgruppen består av planeringsledare på stadsledningskontoret. En av 
planeringsledarna har ett samordningsansvar för utredningen. I övrigt bemannas 
utredningen utifrån aktuella kompetenser, ex. medarbetare från stadsdelarna, 
lokalförvaltningen, konsument och medborgarservice, intraservice och 
stadsledningskontoret.  Utredningsgruppen ansvarar för att aktuella frågor inom 
utredningen utreds och arbetar fram förslag till beslut, ha dialog med aktuella 
grupperingar inom och utom utredningens organisation samt att löpande göra 
riskanalyser. 

Politisk referensgrupp 
Politiska referensgruppen, förslagsvis äldreberedningen, ska löpande följa arbetet med 
utredningen. 

Avstämningar i berörda chefsgrupperingar 
Utredningen kommer kontinuerligt vara i behov av avstämningar och dialog med berörda 
förvaltningar för att möjliggöra en heltäckande utredning. I första hand kommer dessa 
avstämningar och dialoger ske med stadsdelsdirektörer och sektorschefer äldre- samt 
hälso- och sjukvård. Områdeschefsgrupperingar inom verksamhetsområdena 
äldreboende, bistånd och hälso- och sjukvård är också viktiga för utrednings- och 
implementeringsarbetet. 

CSG och Facklig referensgrupp 
Den fackliga samverkan kommer ske i CSG. För att involvera fackliga företrädare tidigt i 
utredningen bildas en facklig referensgrupp som utses av CSG. 

Göteborgs Stads pensionärsråd 
Information och samråd i utredningen utifrån ett brukarperspektiv kommer att ske i 
Göteborgs Stads pensionärsråd. 

Branschorganisationer 
Dialog i utredningen kommer föreslås ske med branschorganisationerna för privata 
utförare, Famna, Vårdföretagarna och Svenska Vård. 

Struktur för utredningen 
Arbetet med att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende kommer att utgå 
från den process som beskrivs i Kammarkollegiets vägledning 2011:3.1 (reviderad 2013-
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02-22). Processen för att införa och förvalta ett valfrihetssystem består av tre 
delprocesser: 

• förbereda 
• genomföra  
• förvalta och utveckla 

Nedan delas förberedelsefasen in i två delar, förbereda utredningen och förbereda 
införandet. 

Avgränsning 
Stadsledningskontoret har begränsat utredningen till att gälla särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, socialtjänstlagen 
(2001:453) 5 kap. 5 §. Utredningen avser inte korttidsplatser. 

 Utredningen behöver därutöver utreda vidare vilka inriktningar på äldreboende som bör 
ingå i valfrihetssystemet. Göteborgs Stads anvisning anger följande inriktningar: 

• Äldreboende för personer med fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning 
som inte beror på demenssjukdom. 

• Äldreboende för personer med demenssjukdom. 
• Äldreboende för personer med svår beteendemässig psykiskt symptom vid 

demenssjukdom (BPSD). 
• Äldreboende för personer med svår beteendemässiga symptom vid psykiatrisk 

sjukdom. 
• Särskilt boende för personer med missbruks- och psykosocial problematik 

Förbereda utredningen 
Förberedelsefasen består av flera aktiviteter och avslutas med ett politiskt beslut om ett 
förfrågningsunderlag. För att få fram förslag till förfrågningsunderlag behövs utredning 
och ställningstaganden i ett antal olika frågeställningar. 

Stadsledningskontoret har identifierat fem områden som den förberedande utredningen 
kommer utgå från: 

• Förutsättningar för införande 
• Processen för ansökan till inflyttning 
• Krav på tjänstens innehåll och utförande 
• Lokaler 
• IT, digitalisering och kommunikation 
• Ekonomi och ersättningsmodell 
• Organisation och HR frågor 

Nedan framgår exempel på frågor som behöver utredas.  Därtill kan det under 
utredningens gång komma upp fler frågeställningar som då tas om hand inom 
utredningen. 

Förutsättningar för införande 
I nuläge har Göteborgs Stad LOU upphandlade äldreboende genom entreprenadavtal och 
ramavtal samt avtal med Tre Stiftelser.  Hur avtalsförhållandena påverkas och kan se ut i 
ett valfrihetssystem behöver utredas vidare. 
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Redan nu kan det konstateras att Göteborgs Stad ansvarar för lokaler som privata utförare 
bedriver verksamhet i, vilket i ett valfrihetssystem enligt LOV inte är möjligt. 
Avtalskonstruktionen mellan Göteborgs Stad och Tre Stiftelser innebär ett komplext 
utredningsarbete. 

En annan fråga att utreda vidare är hur de ekonomiska konsekvenserna med 
valfrihetssystem enligt LOV ser ut. 

Processen från ansökan till inflyttning 
Hur behöver processen i valfrihetssystemet se ut från den enskildes ansökan till att hen 
flyttar in i äldreboendet? Hur påverkas brukarnas valfrihet? Hur ser brukarnas valfrihet ut 
idag? Hur ska en valbar enhet se ut? Hur kan förändrändringen stödja att det blir en reell 
valfrihet genom efterfrågan och tillgång? Vad kan det innebära för särskilda boenden som 
idag inte är bland de mest attraktiva?  Hur ska ickevalet se ut? Vilken påverkan får 
förändringen på äldreboendesamordningens uppdrag och processer? 

Krav på tjänstens innehåll och utförande 
Krav i lagstiftning, föreskrifter och andra styrande dokument gällande vård och omsorg i 
särskilda boenden behöver definieras i utredningen. 

Hur ska inriktningar i särskilda boenden definieras i förfrågningsunderlaget, ex. 
äldreboende för personer med demenssjukdom respektive personer med fysisk, psykisk 
eller kognitiv funktionsnedsättning som inte beror på demenssjukdom mfl, och säkerställa 
att det finns tillräckligt många av varje inriktning för att brukarnas behov ska tillgodoses? 
Hur ska ickevalet se ut? 

Lokaler 
Vilka krav ska ställas på lokaler för äldreboenden, inklusive lägenheterna, 
gemensamhetsytor, miljökrav mm? Vilka krav inklusive digitala krav ska finnas på 
lokaler där särskilt boende bedrivas? 

IT och kommunikation 
För att brukare ska kunna göra aktiva val och välja utförare måste det finnas lättillgänglig 
och anpassad information. Skapa en sammanställning över aktuella utförare och en 
jämförelsetjänst för att underlätta valet för den enskilde. Utredningen behöver ta ställning 
till vilka krav som ska ställas gällande privata utföres användning av kommunens IT-
system (exempelvis verksamhetssystem). Om systemen ska vara tillgängliga för privata 
utförare behöver konsekvenserna utredas och säkerheten säkerställas. Ställningstagande 
behöver även tas gällande tillhandahållande av system och utbildning av användare. 

Vid införandet av valfrihetssystem behöver även IT-stöd för exempelvis icke-val, 
ersättning till utförare samt system för att hantera ansökan om att bli utförare av 
äldreboende. 

Ekonomi och ersättningsmodell 
Ersättningsmodell behöver arbetas fram. Den är komplex utifrån exempelvis 
fastighetskostnader, boendeinriktningar, eventuella differenser utifrån vård och 
omsorgsbehov samt risk för tomgång. 

Organisation för genomförande och HR 
Principen i LOV innebär att den upphandlande myndigheten (kommunen) ska säkerställa 
konkurrensneutralitet mellan utförare, vilket innebär att kommunen har två roller. En roll 
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som ansvarig för att enskilda som är beviljade särskilt boende får sina behov 
tillgodosedda oavsett om det sker i den egna produktionen eller av privat utförare och en 
roll som ansvarig för den egna produktionen. Detta påverkar stadsdelsnämndernas 
organisation samt samspelet med stadsledningskontorets enhet för kontrakt och 
uppföljning. 

Förändringen påverkar anställningsförhållandena för undersköterskor/vårdbiträden, 
biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer inom 
äldreomsorgen och behöver belysas i utredningen. 

Vilka krav ska ställas utifrån ett HR perspektiv, ex på chef, medarbetares 
utbildningsnivåer, arbetskläder, arbetsvillkor mm. 

Preliminär tidsplan 
Kvartal 1 2020  Utredning till kommunstyrelsen för ställningstagande om 

remiss. Ärendet innehåller även en tidsplan för 
förfrågningsunderlag och genomförande av 
valfrihetssystemet. 

En ny preliminär tidsplan, jämfört med föregående, har tagit bort de delar som handlar 
om beslut gällande förfrågningsunderlag och när äldreboende enligt LOV ska vara valbart 
för brukarna.  Dessa delar kommer i stället att framgå i en ny tidsplan som presenteras 
samtidigt som utredningen kommer till kommunstyrelsen för ställningstagande om 
remiss. 

Ovan innebär att det finns mer information tillgänglig gällande stadsdelsnämndernas 
organisation samt införande av en äldrenämnd. Om beslut fattas gällande äldrenämnd 
eller stadsdelsnämndernas organisation som möjliggör tidsplan, kommer en tidsplan tas 
fram tidigare än kvartal 1 2020. 

Ursprunglig tidsplan framgår av bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Finansiering av utredning 
För 2019 finns medel för utredningen avsatta i kommunfullmäktiges budget vilket 
innebär att utredningen kan genomföras på stadsledningskontoret inom befintliga 
resurser. Stadsledningskontoret bedömer att utredningen kommer att pågå även under 
2020 och 2021. 

Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från 
stadsdelsförvaltningarna, Konsument- och medborgarservice samt Intraservice.  
Införandet förutsätter en utveckling av e-tjänsten Jämför service samt aktuella IT-stöd. 
För konsument- och medborgarservice samt intraservice kan införandet medföra påverkan 
på Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma tjänster, bl.a. inom vård och 
omsorg och IT-tjänster. 

Förbereda införandet 
Förberedelser inför införandet behöver ske parallellt med både utredningen och 
framtagandet av förfrågningsunderlaget. I förberedelserna behöver de frågeställningar 
som utredningen definierat som strategiska ur ett hela-staden-perspektiv omhändertas och 
genomföras. 

Som exempel kommer stadsdelsnämnderna behöva ha ett eget arbete kring vad de 
behöver anpassa och förändra utifrån att ett valfrihetssystem för äldreboende införs. 
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Konsument och medborgarservice behöver förbereda kommunikationen och Intraservice 
behöver förbereda inför förändringar i ex. IT system mm. 

Genomföra  
Delprocessen genomförande av ett valfrihetssystem innebär att det av 
kommunfullmäktige beslutade förfrågningsunderlaget annonseras på 
www.valfrihetswebben.se som är Upphandlingsmyndighetens nationella webbplats för 
annonsering av valfrihetssystem enligt LOV. Annonsering av förfrågningsunderlaget sker 
löpande och innebär starten på privata utförares möjlighet att ansöka om att bli godkända 
som utförare. 

När det gäller hemtjänst och daglig verksamhet handläggs ansökningar från privata 
utförare av enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret. I handläggning 
av ansökan ingår kontroll av att ansökan är korrekt och komplett, att utföraren uppfyller 
de krav som anges i förfrågningsunderlaget samt att utföraren accepterar samtliga krav.  
Samtliga privata utförare som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och 
som inte har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § LOV ska godkännas. Därefter tecknas 
kontrakt och utföraren ska ges möjlighet att starta upp sin verksamhet i valfrihetssystemet 
och bli valbar. 

Ett utökat uppdrag med äldreboende för enheten kommer sannolikt kräva utökade 
resurser, vilket stadsledningskontoret återkommer till inom Göteborgs Stads ordinarie 
budgetarbete. 

Förvalta och utveckla 
När det finns privata utförare i drift övergår valfrihetssystemet i delprocessen att förvalta 
och utveckla. Det innebär ansvar för att säkerställa att det kontinuerligt går att ansöka och 
bli godkänd som utförare samt uppföljning av att utförarna lever upp till kraven i 
förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsen som nämnd för stadsledningskontoret ska 
årligen fatta beslut om plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet 
enligt LOV. Planen utgör grunden för den uppföljning som genomförs. 

Valfrihetssystemet föreslås också utvärderas för att säkerställa att systemet fungerar och 
uppfyller de behov och politiska mål som valfrihetssystemet avsåg att nå. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att införande av LOV inom äldreboende innebär ett 
omfattande utredningsarbete. 21 kommuner i Sverige har infört LOV inom äldreboende. 
Det innebär att det inte finns lika mycket erfarenhet att hämta i förhållande till 
exempelvis hemtjänst. 

Det finns delar i utredningen som kommer kräva omfattande utredningsarbete, exempel är 
fastighetsfrågor, ekonomisk ersättningsmodell, krav på tjänsten, ekonomiska risker vid ett 
införande. Förutsättningar för LOV utifrån nuvarande avtalskonstruktioner med privata 
utförare och Tre Stiftelser är exempel på komplexa utredningsfrågor. 

Ansvaret för äldreboende finns i stadsdelsnämnderna och utredningen om införande av 
LOV för äldreboende kan behöva samordnas med arbetet gällande äldrenämnd samt 
utredningen gällande stadsdelsnämnderna. 

http://www.valfrihetswebben.se/
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Det finns också delar av utredningen som kan effektiviseras utifrån redan genomförda 
utredningarna inom LOV samt att Göteborgs Stad har inrättat en enhet för kontrakt och 
uppföljning. 

Införande av ett nytt valfrihetssystem enligt LOV kräver medverkan från 
stadsdelsförvaltningarna, konsument- och medborgarservice samt intraservice. 
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1 Inledning 

 Beslut om uppdrag 
Kommunfullmäktige fattade 2018-11-22- § 11 beslut om budget 2019 och 

flerårsplaner 2020-2021, där kommunstyrelsen fick i uppdrag att förbereda 

införandet av LOV inom äldreboenden. 

Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2019-03-25 dnr 0402/19 

återkommit med förslag på direktiv för förberedande åtgärder. Enligt beslut i 

kommunstyrelsen 2019-05-08 § 320 återremitterades ärendet till 

stadsledningskontoret för justering av tidplan med hänsyn tagen till de pågående 

utredningarna om stadsdelsnämndernas organisation samt utredning om 

införande av en äldrenämnd.  

Stadsledningskontoret har därefter återkommit med tjänsteutlåtande avseende 

en justerad tidplan. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-19, § 544, enligt 

stadsledningskontorets förslag som innebar att stadsledningskontoret 

återkommer till kommunstyrelsen med utredning, ställningstagande om remiss, 

samt förslag till tidplan för förfrågningsunderlaget och genomförande av 

valfrihetssystemet kvartal 1 2020. 
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 Utredningens design 

I utredningsarbetet har stadsledningskontoret valt att utgå från tidigare 

utredningar avseende LOV inom hemtjänst, daglig verksamhet enligt LSS, samt 

parallellt arbete med ledsagning.  

De grundläggande delarna som gäller lagstiftningen utifrån LOV är desamma 

som i tidigare utredningar. Det som skiljer sig åt har utretts utifrån de specifika 

delar och frågeställningar som hör till särskilt boende för äldre och insatsens 

genomförande. 

Utredningen tillsammans med remissinstansernas svar och 

stadsledningskontorets bedömning är grunden för kommande förslag till 

förfrågningsunderlag. Det innebär att hela innehållet i denna utredning är 

grunden till ovan. Därmed ska utredningen läsas på så sätt och inte enbart 

utifrån innehållet under rubriken stadsledningskontoret förordar.  

De områden i direktivet som särskilt identifierats och som utredningen utgår 

ifrån är: 

• Förutsättningar för införande 

• Processen för ansökan till inflyttning 

• Krav på tjänstens innehåll och utförande 

• Lokaler 

• IT, digitalisering och kommunikation  

• Ekonomi och ersättningsmodell 

• Organisation och HR-frågor 

Stadsledningskontoret har valt att dela upp utredningens struktur utifrån de 

särskilt identifierade områdena som huvudrubriker.   

Varje delområde i utredningen inleds med det som stadsledningskontoret 

förordar. Stadsledningskontoret har inte identifierat flera alternativ som kräver 

ställningstagande i något av delområdena. 

Förfrågningsunderlag 

Innehållet i utredningen med beaktande av synpunkter från den remissomgång 

som föreslås, ligger till grund för det som kommer att föras över till 

förfrågningsunderlaget för äldreboende.  

 Processen för att införa och förvalta ett 
valfrihetssystem  

Processen för att införa och förvalta ett valfrihetssystem består av tre 

delprocesser: 

1. förbereda 

2. genomföra 

3. förvalta och utveckla  

Delprocesserna hänger samman och ingår i utredningens olika delar. 
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1. Förbereda 

Delprocessen för att förbereda består av ett antal aktiviteter och avslutas med 

beslut i kommunfullmäktige gällande förfrågningsunderlag. Delprocessen delas 

upp i två delar vilka till viss del utförs parallellt. 

a. Utredning av förutsättningar för genomförande av ett valfrihetssystem  

b. Framtagande av förslag till förfrågningsunderlag. 

Direktivet avser steg 1 i processen för införande av valfrihetssystem, dvs. att 

förbereda. Vilka delar som ingår i steg 1 beskrivs i utredningen. Nedan beskrivs 

de påföljande stegen för att sätta förberedelsen i sitt sammanhang. 

2. Genomföra  

Delprocessen genomföra innebär att det av kommunfullmäktige beslutade 

förfrågningsunderlaget annonseras på www.valfrihetswebben.se som är 

Upphandlingsmyndighetens nationella webbplats för annonsering av 

valfrihetssystem enligt LOV. Annonsering av förfrågningsunderlaget sker 

löpande och innebär starten för privata utförares möjlighet att ansöka om att bli 

godkända som utförare. Det är lämpligt att annonsen även publiceras på annat 

sätt, till exempel på den upphandlande myndighetens webbplats. 

Ansökningar från privata utförare handläggs av enheten för kontrakt och 

uppföljning på stadsledningskontoret. I handläggning av ansökan ingår kontroll 

av att ansökan är korrekt och komplett, att utföraren uppfyller de krav som 

anges i förfrågnings-underlaget samt att utföraren accepterar samtliga krav. 

Samtliga privata utförare som uppfyller de krav som angetts i 

förfrågningsunderlaget och som inte har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § LOV 

ska godkännas. Därefter tecknas kontrakt och utföraren ska ges möjlighet att 

starta upp sin verksamhet i valfrihetssystemet och bli valbar för personer med 

beslut om särskilt boende för äldre. 

Valbara utförare presenteras i stadens e-tjänst Jämför service, vilket öppnar upp 

för de som har beslut om insatsen att välja utförare. Stadsdelsnämndernas 

biståndshandläggare har ansvar för att informera och vägleda den enskilde i 

valet av utförare. I samband med att förändring av Göteborgs Stads 

nämndorganisation genomförs årsskiftet 2020/2021 kommer motsvarande 

ansvar  för särskilt boende att höra till äldreomsorgsnämnden. 

3. Förvalta och utveckla 

När det finns privata utförare i drift övergår valfrihetssystemet i delprocessen att 

förvalta och utveckla. Det innebär ansvar för att säkerställa att det kontinuerligt 

går att ansöka och bli godkänd som utförare samt uppföljning av att utförarna 

lever upp till kraven i förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsen som nämnd för 

stadsledningskontoret ska årligen fatta beslut om plan för uppföljning av 

utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV. Planen utgör grunden för 

den uppföljning som genomförs. 

http://www.valfrihetswebben.se/
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Valfrihetssystemet ska också utvärderas för att säkerställa att systemet fungerar 

och uppfyller de behov och politiska mål som valfrihetssystemet avsåg att nå. 

Utifrån tidigare beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV inom 

hemtjänsten, etablerades enheten för kontrakt och uppföljning med uppdraget 

att administrera valfrihetssystemet. Enhetens nuvarande uppdrag är att 

administrera valfrihetssystemen för hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS 

(från 2019-04-01). Uppdraget att införa valfrihetssystem enligt LOV för 

ledsagning pågår i en parallell process till att utreda LOV inom äldreboende. 

Valfrihetssystemen kommer att höra till samma enhet och därmed finns en 

organisation för att omhänderta de delar som framkommer i denna utredning.  

 Myndigheters ansvar  

Upphandlingsmyndigheten 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, 

verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska 

verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för 

medborgarna och näringslivets utveckling. De ger stöd till exempelvis inköpare 

och upphandlare inom offentlig verksamhet genom att minska osäkerheten i 

olika sakfrågor, pekar på regelverkets möjligheter men också dess 

begränsningar. De ger också vägledning och utvecklar metoder och 

verktyg avseende samtliga faser av upphandlingsprocessen.                                                                                                            

En viktig del av upphandlingsstödet är att utveckla den hållbara upphandlingen 

som kan bidra till bättre miljö och sociala villkor. Dessutom arbetar de för att 

främja innovationsupphandling och verkar för att fler leverantörer, exempelvis 

små och medelstora företag, deltar i upphandlingar. De bidrar till att 

upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks.  

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för Valfrihetswebben som är den nationella 

annonsplatsen där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska 

annonseras. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att utveckla och driva 

Valfrihetswebben så att den svarar mot behovet av en lättillgänglig, sökbar och 

kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. 

Upphandlingsmyndigheten ger även stöd i frågor som rör handläggning av 

ansökningar, kravställning och avtalsuppföljning inom valfrihetssystem. 

Konkurrensverket  

För att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt, och att konkurrensen 

tillvaratas på marknaden, måste myndigheter följa vissa bestämmelser när de 

genomför en upphandling. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. I arbetet ingår 

att informera om upphandlingsregelverken för att förebygga lagöverträdelser. 

Grunden i tillsynen är att se till att upphandlingslagstiftningen följs. 
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Målet är att ge vägledning och incitament till förändrat beteende på de områden 

där det behövs och verka för en enhetlig tillämpning av reglerna. Uppdraget är 

att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta 

för konsumenterna, samt arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta 

för det allmänna och marknadens aktörer. 

 LOV, lag om valfrihetssystem  
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner 

och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala 

verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och 

omsorgstjänster till brukaren eller patienten.  

• Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om 

offentlig upphandling (LOU).  

• Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av 

välfärdstjänster.  

• Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-

diskriminering, öppenhet och proportionalitet.  

Grunderna i lagstiftningen innebär följande:  

• Förfrågningsunderlaget ska löpande annonseras på den nationella 

webbplatsen, valfrihetswebben.  

• Förfrågningsunderlaget ska innehålla  

- grunderna för den ekonomiska ersättningen  

- på vilket sätt som ansökan ska lämnas och inom vilken tid beslut om 

godkännande kommer att fattas  

- särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska 

fullgöras får ställas och ska anges i förfrågningsunderlaget  

 

• En utförare får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet i ansökan, dvs. använda underleverantörer  

• Göteborgs Stad ska lämna information om samtliga leverantörer som staden 

tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska 

vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.  

• För den enskilde som inte väljer leverantör ska Göteborgs Stad tillhandahålla 

ett ickevalsalternativ.  

• Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som 

uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte har 

uteslutits med stöd av 7 kap. 1 §  

Den upphandlande myndigheten får utesluta en utförare som;  

1.  är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för 

ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 

näringsförbud,  
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2.  är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat 

liknande förfarande,  

3.  genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,  

4.  har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den 

upphandlande myndigheten kan visa detta,  

5.  inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 

skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller  

6.  i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 

lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om 

sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den 

juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller 

gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Den upphandlande 

myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för 

att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5. 

 Grundprinciper för ett valfrihetssystem 
När en upphandlande myndighet genomför en upphandling enligt LOV ska 

myndigheten beakta de EU-rättsliga grundprinciperna för all offentlig 

upphandling. Stadsledningskontorets avvägningar av vilka krav som bör ställas 

i förfrågningsunderlaget har utgått från dessa. Det betyder att myndigheten ska 

behandla utförare på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt att 

upphandlingen ska genomföras på ett öppet sätt. Principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet ska också beaktas. Bestämmelserna i LOV ska 

alltid tolkas mot bakgrund av dessa fem principer. (Upphandling enligt LOV – 

en processbeskrivning. Vägledning, 2011:03, Kammarkollegiet).   

 

• Icke-diskriminering                                                                                             

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt 

eller indirekt diskriminera en utförare på grund av faktorer som 

nationalitet. Den upphandlande myndigheten får inte ställa några krav 

som enbart svenska företag kan känna till eller utföra.  

• Likabehandling                                                                                                     

Principen om likabehandling innebär att alla utförare ska ges samma 

förutsättningar. Alla utförare måste till exempel få tillgång till samma 

information samtidigt, så att ingen utförare får ett övertag.  

• Ömsesidigt erkännande                                                                                             

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat 

som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla 

också i övriga EU- och EES-länder. 

• Proportionalitet                                                                                     

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på utförare och tjänsten 

måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som 

ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och 
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nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det 

alternativ väljas som är minst belastande för utföraren.  

• Öppenhet                                                                                                                     

Principen om öppenhet (transparens) innebär att den upphandlande 

myndigheten är skyldig att skapa öppenhet och lämna information om 

upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet vid denna. 

Förfrågningsunderlaget ska vara förutsägbart, det vill säga klart och 

tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 

Utöver de fem principerna vill man inom EU att medlemsstaterna även ska 

verka för en hållbar utveckling och en miljöanpassad offentlig upphandling. 

 Olika typer av utförare inom LOV  
I ett valfrihetssystem enligt LOV kan både små och stora utförare liksom non-

profit/idéburna, stiftelser och ideella organisationer vara utförare. 

I proposition Lag om valfrihetssystem (Prop. 2008/09:29) beskriver regeringen 

att LOV ska ses som en del i strävandet mot att sätta brukaren i fokus genom att 

makten förskjuts från politiker och tjänstemän till mottagaren av tjänsten. 

Möjligheten för den enskilde att själv få avgöra vem som får i uppgift att utföra 

uppdraget anses stärka individens rätt till självbestämmande och delaktighet. 

Förutom ökat brukarinflytande är målet att skapande av valfrihetssystem ska 

leda till nytänkande och mångfald, ökade möjligheter för kvinnors företagande 

och för små företag att leverera tjänster till den offentliga sektorn samt 

förbättrade villkor för arbetstagarna.  

Enligt Wikipedia är definitionen av små företag att de ska ha mellan 10 och 49 

anställda. Deras årliga omsättning ska dessutom understiga 10 miljoner euro 

eller ha en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år 

Budget 2020 

 

I budget 2020 beskrivs som övergripande verksamhetsmål bland annat: 

”Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle 

och näringsliv.  

Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i toppklass.     

Vidare beskrivs även följande: ”Fyra av fem jobb skapas i små och 

medelstora företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och 

mer resurser till skola och omsorg. Göteborg har ett stort och varierat 

näringsliv och villkoren för företagande i staden behöver förbättras. Ett 

viktigt steg i det arbetet är att staden undviker att göra sådant som andra 

kan göra lika bra eller bättre. 

I Göteborg finns allt från småföretagare till multinationella företag, 

samt kluster med kompetens som efterfrågas på den globala marknaden. 

Tillväxt inom ett diversifierat näringsliv, med små och stora företag, 

lägger grunden för stadens välstånd. 
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 Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 
upphandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11, § 23, om Göteborgs Stads riktlinje 

för inköp och upphandling:  

”Vid inköp och upphandling ska dialog föras med leverantörer och 

anbudsgivare i syfte att främja goda affärer och stärka stadens anseende som 

avtalspart och upphandlande myndighet”.  

”Vid inköp och upphandling ska möjligheterna för små och medelstora företag 

att delta beaktas. Staden ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där 

även mindre företag ingår. Vid planeringen av upphandling och inköp ska 

hänsyn tas till mindre företagsbehov av information och framförhållning”.  

I både propositionen Lag om valfrihetssystem, kommunfullmäktiges budget och 

i stadens riktlinje för inköp och upphandling nämns således olika företag.  

 Dialog med branschorganisationerna 

För att informera och skapa dialog med leverantörer i frågan om LOV inom 

särskilt boende för äldre så har stadsledningskontoret bjudit in nuvarande 

leverantörer, både med ram- och entreprenadavtal samt branschorganisationerna 

för privata utförare, Famna, Vårdföretagarna och Svenska Vård.  

 

Nuvarande leverantörer kommer även att inbjudas till arbetsgrupp avseende 

utveckling av Hitta/Jämför service och presentation särskilt boende för äldre, 

tillsammans med representanter från Göteborgs Stads äldreboenden, 

konsument- och medborgarservice och stadsledningskontoret. 

 Förändring av beslutat 
förfrågningsunderlag  

De krav och villkor som ställs i ett valfrihetssystem kan komma att behöva 

revideras, vilket måste tydliggöras i förslag till förfrågningsunderlag. Inte minst 

gäller detta vilken ersättning som beslutas i den årliga budgeten.  

För att villkoren ska kunna ändras måste det anges i förfrågningsunderlaget hur 

detta ska ske. Villkoren måste också ändras i samma utsträckning för samtliga 

utförare, vilket även innefattar kravspecifikationen till stadsdelsnämnderna och 

därmed kommande äldreomsorgsnämnd.  

Det är viktigt att utförarna ges information om eventuella villkorsändringar i 

god tid för att kunna anpassa sina verksamheter. Det är också viktigt att det 

framgår av förfrågningsunderlaget vad som ska gälla i det fall utförarna inte 

accepterar villkorsändringarna. 
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 Organisation och roller i 
utredningens genomförande 

Uppdragsgivare 

Kommunfullmäktige är uppdragsgivare enligt beslut om budget 2018-11-22 

§11. 

Politisk referensgrupp 

Politiska referensgruppen utgörs av äldreberedningen som löpande följt arbetet 

med utredningen. 

Styrgrupp 

Stadsledningskontorets ledningsgrupp utgör styrgrupp för utredningen. 

Styrgruppens ansvar är att stödja utredningsgruppen, ge rekommendationer 

inför beslut och säkerställa att utredningen levererar utifrån direktivet. 

Utredningsgrupp 

Utredningsgruppen består av planeringsledare på stadsledningskontoret. En av 

planeringsledarna har ett samordningsansvar för utredningen. I övrigt bemannas 

utredningen utifrån aktuella kompetenser, ex. medarbetare från stadsdelarna, 

lokalförvaltningen, konsument och medborgarservice, intraservice och 

stadsledningskontoret.  Utredningsgruppen ansvarar för att aktuella frågor inom 

utredningen utreds och arbetar fram förslag till beslut, ha dialog med aktuella 

grupperingar inom och utom utredningens organisation samt att löpande göra 

riskanalyser. 

CSG och facklig referensgrupp 

Den fackliga samverkan sker i CSG. För att involvera fackliga företrädare tidigt 

i utredningen, har CSG utsett en facklig referensgrupp. Den fackliga 

referensgruppen har träffats varje månad för information och dialog. 

Göteborgs Stads pensionärsråd 

Information och samråd i utredningen utifrån ett brukarperspektiv sker i 

Göteborgs Stads pensionärsråd. 
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Avstämningar i berörda chefsgrupperingar 

Sektorscheferna för äldreomsorg och hälso-och sjukvård har utsett tre 

representanter för att fortlöpande följa arbetet. Ansvaret har legat i att dels 

informera övriga sektorschefer och dels att utse representanter till olika 

grupperingar och arbetsgrupper i det fortlöpande arbetet.  

Avstämningar och dialog med berörda nätverk som sektorschefer och 

områdeschefer äldreomsorg samt hälso- och sjukvård MAS/MAR har skett för 

att möjliggöra en heltäckande utredning.  

Arbetsgrupper 

Områdeschefsgrupperingar inom verksamhetsområdena äldreboende, bistånd 

och hälso- och sjukvård har varit viktiga för utredningsarbetet och för 

stadsdelsförvaltningarnas förberedelsearbete. För hälso- och sjukvårdsfrågor har 

även verksamhetschefer enligt HSL, medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

(MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) deltagit i arbetet. 

Stadsledningskontoret har även samordnat deltagande från intraservice och 

konsument- och medborgaservice i såväl utredning som i det fortsatta arbetet.  

Konkurrensneutralitet 

Principen i LOV innebär att den upphandlande myndigheten (kommunen) ska 

säkerställa konkurrensneutralitet mellan utförare, vilket innebär att kommunen 

får två roller.   

En roll som huvudman med ansvar för valfrihetssystemet vilket innebär att 

bestämma värdet på tjänsten, godkänna leverantörer och sluta avtal med dem 

som uppfyller kraven för att vara med, samt ansvara för uppföljning och 

utvärdering. Dessutom ansvarig för att enskilda som är beviljade insatsen 

särskild boendeform får den utförd oavsett om det sker i Göteborgs Stads egen 

regi eller av privat utförare.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen

Politisk referensgrupp –

äldreberedningen

CSG och

facklig referensgrupp

Styrgrupp –

stadsledningskontorets 

ledningsgrupp

Göteborgs Stads

pensionärsråd

Utredningsgrupp

- Förutsättningar för införande

- Processen för ansökan till inflyttning

- Krav på tjänstens innehåll och 
utförande

- Lokaler

- IT, digitalisering och kommunikation

- Ekonomi och ersättningsmodell

- Organisation och HR frågor
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I den andra rollen som ägare av egen produktion, ska Göteborgs Stad också vara 

en bland andra leverantörer som producerar tjänsten och ska uppfylla samma 

krav som gäller för privata utförare, detta genom att godkänna en 

kravspecifikation som motsvarar förfrågningsunderlaget.  

Behov av verksamhetsinriktningar 

För att definiera behoven av verksamhetsinriktningar och skapa kunskap om 

vilka inriktningar som idag erbjuds, så har stadsledningskontoret tagit del av 

den inventering och beskrivning av nuläget, som gjorts av 

äldreboendesamordningen. Samtliga stadsdelar har i övrigt har bidragit med 

uppgifter till underlag, bedömning av behov, samt delavstämningar under 

utredningens gång. Privata utförare har bidragit vid informations- och 

dialogmöten. 

Påverkan vid införande av LOV 

Stadsdelsnämndernas/kommande äldreomsorgsnämnds organisering av 

äldreboendena och organiseringen av äldreboendesamordningen kommer att 

påverkas olika av införandet av valfrihetssystem och utredningen beskriver och 

analyserar konsekvenserna för nämndernas organisation och det 

resursnämndsuppdrag som Örgryte-Härlanda har med 

äldreboendesamordningen.  

Vid införande av LOV blir det förändrade roller för de som leder arbetet och 

samarbetar om äldreboende såsom exempelvis chefer och biståndshandläggare. 

För undersköterskor och andra yrkeskategorier som innebär att man arbetar i 

den direkta omvårdnaden och vården innebär det att man behöver arbeta utifrån 

att verksamheten konkurrensutsätts. I övrigt bedöms att det blir en låg grad av 

påverkan på äldreboendenas verksamheter. 

Den legitimerade personalen berörs också i låg grad då utredningens förslag är 

att varje utförare, såväl privata som kommunens egen regi ,ansvarar för hälso- 

och sjukvården inom respektive äldreboende. 

Utgångspunkten har varit nuläget, samt konsekvenser av ett införande av LOV, 

samt det kravställande som behöver göras i kommande förfrågningsunderlag. 

Omvärldsbevakning har bidragit med ytterligare erfarenheter och perspektiv. 

 Mål för äldreomsorgen 
Kommunfullmäktiges mål för äldre utifrån budget 2020: 

• Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborgs ligger i topp 

bland storstäderna. 

• Möjligheten till social gemenskap och utevistelser ska stärkas. 

Kommunfullmäktiges inriktning för äldreomsorgen 

”Äldre ska bemötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin 

livssituation. 

Äldreomsorgen ska kännetecknas av hög kvalitet, värdighet, trygghet 

och valfrihet. För att kunna svara upp mot dessa mål behöver äldreomsorgen 
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utvecklas och anpassas efter morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i 

stort. 

Äldre har rätt till likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av god kvalitet 

oavsett var i staden man bor. För att öka kvaliteten i äldreomsorgen behöver 

staden utveckla tillsyn och uppföljning av verksamheterna. Staden är ytterst är 

ansvarig för kvalitetsnivån inom de äldreomsorgstjänster som staden erbjuder. 

Denna säkerställs med bland annat stadens värdighetsgarantier”.  

 

 

Valfrihet inom äldreomsorgen 

”Äldre är inte en likartad grupp med likartade behov eller intressen, utan dessa 

är givetvis lika många som antalet äldre. Alla ska ha så stort inflytande och 

påverkan på sin vardag som möjligt, även när man blir äldre. Därför måste 

besluten ligga hos eller nära den det berör. Detta innefattar möjligheten att 

själv få välja, eller välja bort. 

De äldres valfrihet kommer att fortsätta utvecklas genom nya frihetsreformer 

inom val av äldreboende”. 

 

Fler platser och större frihet 

”Valet hur man ska bo är en central del i en människas självbestämmande och 

givetvis även när man blir äldre. Stadsdelarna ska, i samverkan med berörda 

nämnder, bidra till att öka friheten att välja boendeform samt att verkställa 

stadens äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser till 2035. Under de 

kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg. För att 

nya boenden ska tillkomma är det viktigt med flexibilitet och att fler aktörer får 

vara med och investera i välfärden. 

Det behövs en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga 

bostadsmarknaden och bland anpassade boenden för äldre. Mångfalden ska 

utvecklas i samverkan med kommunala och fristående aktörer. Det handlar om 

allt från trygghetsboende och seniorboende till äldreboende med exempelvis 

språklig inriktning, Hbtq-inriktning eller boende där husdjur är tillåtna. 

Boenden ska erbjuda många möjligheter till socialt umgänge såsom 

gemensamma lokaler och aktiviteter. Våra äldre förtjänar att bemötas med 

respekt och värdighet och att få bo i en trygg miljö”. 

 Avgränsning 
Stadsledningskontoret har begränsat utredningen till att gälla särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd, enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 5 § och avser därmed 

inte korttidsplatser eller avlösningsinsatser. 

Sedan 1 april 2019 har kommunerna möjlighet att inrätta särskilda 

boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet 

och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta 

oönskad isolering, även kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Lag 
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(2018:1724). Denna utredning omfattar inte särskilda boendeformer enligt den 

nya lagstiftningen.  

 

Utredningen är även begränsad till att omfatta utredning av förutsättningar för 

att införa valfrihetssystem enligt LOV inom särskilt boende och innefattar 

därmed inte stadsdelarnas förberedelsearbete. 

 Omvärldsbevakning  
I augusti 2019 hade 22 kommuner infört ett valfrihetssystem enligt LOV inom 

särskilt boende enligt socialtjänstlagen.  

Stadsledningskontoret valde ut 5 referenskommuner utifrån olika perspektiv: 

• Större städer: Stockholm, Uppsala                     

• Kommun med stadsdelsnämnder: Stockholm 

• Kommun med nivåmodell: Nacka 

• Kommun i västra Sverige: Halmstad 

• Kommun inom Göteborgs närområde: Mölndal  

 

Referenskommunerna Stockholm, Uppsala och Nacka har valts utifrån att de är 

stora kommuner för att få en jämförelse av vad som kan vara väsentligt i 

utredningsarbetet. Halmstad och Mölndal är de enda västsvenska kommunerna 

som har LOV inom särskilt boende för äldre.                                                                                                          

Samtliga referenskommuner utom Mölndal har också haft valfrihetssystem en 

längre tid, vilket har gett en fördjupning av olika erfarenheter.                                                                                                                         

Att välja andra och mindre jämförelsekommuner har inte heller varit relevant då 

mindre kommuner har både färre antal brukare och privata utförare.   

Studiebesök, litteratur m.m. 

Stadsledningskontoret har genomfört studiebesök i samtliga referenskommuner 

för att få en allmän orientering av hur de organiserat och arbetar med 

valfrihetssystem enligt LOV. 

Utöver detta har stadsledningskontoret haft personliga kontakter och läst 

referenskommunernas förfrågningsunderlag. I vissa frågor har även andra 

kommuners förfrågningsunderlag varit en del av omvärldsbevakningen. Valet 

av litteratur har handlat om frågor kring forskning, lagstiftning, föreskrifter och 

allmänna råd, utvärderingar m.m. 

Stadsledningskontoret har tidigare i utredningen om LOV hemtjänst fått 

utbildning av Upphandlingsmyndigheten, genomfört träffar med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), läst rapporter från myndigheter så som 

Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) samt annan relevant litteratur.  
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 Särskilt boende för äldre enligt 
socialtjänstlagen 

 Lagstiftning   

                                                                                                                                                               

Lagstiftning och föreskrifter 

Det finns två huvudsakliga lagar som är styrande för äldreomsorg, 

socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

Dessutom finns ett antal föreskrifter och allmänna råd som är utfärdade av 

Socialstyrelsen och som är styrande för olika delområden inom både socialtjänst 

och hälso- och sjukvård. I relevanta delar kommer dessa i specifika krav i 

utredningen. 

Socialtjänstlagen Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) SFS-

nummer 2018:1724 (SoL) 

I socialtjänstlagen beskrivs specifikt gällande äldre att socialtjänstens omsorg 

om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (värdegrund), samt att äldre människor får möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra. 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska 

därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 

lättåtkomlig service.                                                                              

Kommunen har skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Utifrån ändring i 

socialtjänstlagen får kommunen även inrätta särskilda boendeformer för äldre 

som förutom behov av stöd, hjälp och service dessutom har behov av att bryta 

oönskad isolering 

Den äldre ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service ska ges Lag (2018:1724).  

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) HSL  

HSL är en målinriktad ramlag med övergripande mål och riktlinjer för hälso- 

och sjukvården, men innebär inte detaljstyrning av verksamheten. Utifrån det 

kommunala självstyret finns viss frihet att utforma insatserna efter lokala och 

regionala behov. 

I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och 

omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde 

till hälso- och sjukvården.                                                                                           

För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården: 
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• vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

• vara lätt tillgänglig 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

Det ska finnas den personal, lokaler och utrustning som behövs för god vård ska 

kunna ges. HSL ställer också krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt 

utvecklas. 

 Nationella minoriteter – språk och 
kultur inom äldreomsorg 

Den 1 januari 2019 började nya och skärpta bestämmelser i lagen (2009:724) 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk att gälla. 

 

 Det innebär bland annat följande: 

 

• skyldighet att erbjuda hela eller en väsentlig del av äldreomsorgen på 

finska, meänkieli och samiska till enskilda som bor i kommuner som ingår 

i ett förvaltningsområde. 

 

• skyldighet för kommuner som inte ingår i något förvaltningsområde att 

erbjuda den som begär det hela eller en väsentlig del av äldreomsorgen på 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har 

tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en 

kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller 

övriga språk. 

Skyldigheten att tillhandhålla äldreomsorg på minoritetsspråk har därmed 

utsträckts till att även omfatta jiddisch och romani chib. 

 

Ytterligare bestämmelser: 

• kommunen är skyldig att beakta de äldres behov av att upprätthålla sin 

kulturella identitet och 

• kommunen är skyldig att informera den som ansöker om äldreomsorg 

om möjligheterna att få service och omvårdnad enligt minoritetslagen. 

 Finskt förvaltningsområde 
 

Den sverigefinska minoritetens rättigheter i Göteborg 

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det 

medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg 

enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som 

trädde i kraft 1 januari 2010. 
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Göteborgs Stad ska säkerställa den sverigefinska minoritetens rätt att vid 

önskemål få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet (förskola, 

familjedaghem, förskoleklass) och äldreomsorg. Staden ska också säkerställa att 

minoriteten kan använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med 

kommunen. Göteborgs Stad ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela 

eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen 

för äldreomsorgen av personal som behärskar finska. Inom ramen för sådan 

omsorg ska de äldres behov av att upprätthålla sin 

kulturella identitet beaktas.  

 Definition ”äldreboende” 
Särskilda boendeformer  

Begreppet särskilda boendeformer har en vidare innebörd än det tidigare 

begreppet servicehus. Till de särskilda boendeformerna för service och 

omvårdnad hör inte bara ålderdomshem och andra servicehus utan även 

gruppboende för äldre, dvs. boende särskilt anpassat för personer med 

åldersdemens, samt de sjukhem eller motsvarande som fördes över till 

kommunerna i och med Ädelreformen.  

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen också planera sina insatser för äldre. I 

planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra 

samhällsorgan och organisationer. 

 Vård- och omsorgsboende som 
begrepp 

Sektorscheferna för äldreomsorg och hälso- och sjukvård har initierat och 

genomfört ett arbete med att utreda frågan om gemensamt begrepp för 

äldreboende och då ersätta med vård- och omsorgsboende. 

  

Enligt den förstudie som gjorts via äldreboendesamordningen framgår att det 

finns en trend i Sverige där fler och fler kommuner går över till att använda 

begreppet vård- och omsorgsboende i stället för äldreboende.  

Senior Göteborg har tillsammans med Konsument och medborgarservice och 

Västra Göteborg genomfört en studie under hösten 2018 och använt sig av 

metoden tjänstedesign för att ta reda på varför många äldre inte känner till 

stadens hela utbud av möjliga insatser som riktar sig till de äldre i befolkningen.  

Studien visar att aktuell åldersgrupp inte identifierar sig med att bli kallade för 

äldre och därmed använde sig av andra sökord när de letade på information på 

Göteborgs Stads hemsida. Det framkom att deltagarna i studien använder 

begreppet äldre för någon som är 10 år äldre än vad de själva är.    

Det framkom även att det kan vara slumpen som avgör vilken information som 

den enskilde får till sig. Informationen sprids genom att personerna tipsar 

varandra och därmed blir personer som saknar kontaktnät extra utsatta. Detta 
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visar på att verksamheten behöver bli bättre på att förmedla information om 

verksamhetens innehåll och att den som söker information företrädesvis utgår 

från det behov som personen har. 

Begreppet vård- och omsorgsboende utgår från personens behov av stöd och 

hjälp och beskriver därmed bättre vad som erbjuds på boendet än vad begreppet 

äldreboende gör. 

Stadsledningskontorets bedömning 

Utifrån ovanstående bedömer stadsledningskontoret att vård- och 

omsorgsboende ska användas fortsatt inom denna utredning samt inom 

valfrihetssystemet. Särskilt boende är socialtjänstlagens begrepp och används 

också i utredningen. Göteborgs Stads anvisning för särskilt boende och 

korttidsplats 

Särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen  

Om den enskilde har behov av service, omsorg och vård som inte kan 

tillgodoses inom ordinärt boende kan det bli aktuellt att ge bifallsbeslut till 

särskilt boende.  

Först när behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan 

tillgodoses i det egna hemmet finns möjligheter att flytta till en särskild 

boendeform. Hemtjänst och hemsjukvård samt kombinationer av hemtjänst och 

andra insatser såsom trygghetslarm, välfärdsteknik, dagverksamheter och 

korttidsplats kan användas individuellt och flexibelt och kan i många fall 

tillgodose den enskildes behov.  

Utredningen av den enskildes behov ska genomföras enligt Individens behov i 

centrum (IBIC) som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för 

utredning och beslut. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och 

resultat inom olika livsområden i dagliga livet.  

Utifrån handläggarens utredning och beslut ska utföraren tillsammans med den 

enskilde utforma en genomförandeplan eller arbetsplan där det dokumenteras 

vilka insatser och hur dessa insatser ska utföras. Beslutande myndighet ska ta 

del av upprättad och reviderad genomförandeplan för att kvalitetssäkra att de 

planerade insatserna ger förutsättningar att nå målet med beslutet.   

Biståndshandläggare har ansvar för uppföljning av beslutad insats. Det innebär 

att tillsammans med den enskilde säkerställa att den beviljade insatsen 

genomförs som planerat och att målen med insatsen nås.  

Uppföljning ska ske oavsett om beslutet är tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat. 

Uppföljning gäller insatser som ges i såväl kommunal regi som av annan 

huvudman. För att uppnå god kvalitet i arbetet ska uppföljning av insatsen ske 

kontinuerligt, minst en gång per år. 
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 Nuvarande organisation i 
Göteborgs Stad 

Göteborgs Stad har tio stadsdelsnämnder som har ett geografiskt avgränsat 

verksamhets- och ansvarsområde. Stadsdelsnämnderna har socialtjänstansvar 

inom sitt geografiska område, dvs är socialnämnd i lagens mening.  

Sektor äldreomsorg och hälso- och sjukvård ansvarar för särskilt boende och 

kommunal hälso- och sjukvård.  

Varje stadsdelsnämnd har ansvar för myndighetsutövningen i den egna 

stadsdelen och den enskildes rätt att få sitt behov biståndsbedömt och verkställt. 

Tre stadsdelar har enhetschef som leder det dagliga arbetet med 

biståndshandläggning och resterande sju stadsdelar har enhetschefer med 

områdesansvar.  

Enligt den överenskommelse som finns inom staden, så övertar äldreomsorgen 

ansvaret för personer över 65 år och äldre avseende omsorg och vård.  

Göteborgs Stad har boenden i egen regi i samtliga stadsdelar. Sammanlagt är 

det 54 boenden med drygt 3 200 lägenheter. Den stadsdelsnämnd som beslutar 

om särskilt boende behåller myndighets- och kostnadsansvaret oavsett om den 

enskilde bor kvar i ursprunglig stadsdel eller flyttar till annan stadsdel. 

1.21.1 Social resursnämnd 

Social resursnämnd erbjuder olika utförartjänster inom det sociala området. 

Verksamheterna är ofta specialiserade och unika och till för alla invånare, till 

skillnad från stadsdelarna som arbetar med de som bor i stadsdelen.            

Social resursnämnd driver två särskilda boenden för personer (över och under 

65 år) med stora omsorgsbehov och missbruksproblematik, Bergsjöhöjd och 

Kallebäck. Sammanlagt är det 201 lägenheter. Dessa boenden är till skillnad 

från övriga särskilda boenden kommunbidragsfinansierade.  

1.21.2 Intraprenader 

Inom stadsdelsnämnderna finns särskilda boenden som är intraprenader. Av 

Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader, beslut i kommunfullmäktige              

2018-10-04 §9, framgår bland annat att intraprenaden är en självständig 

resultatenhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen med 

utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller förtydligade 

befogenheter. Enheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen 

är anställd av kommunen. Vidare framgår att den verksamhetsansvariga 

stadsdelsnämnden eller facknämnden fortsatt har det formella och övergripande 

ansvaret även för intraprenaden. Nämnden måste försäkra sig om att 

intraprenaden uppfyller de krav som ställs genom lagstiftning, nationella och 

kommunövergripande beslut och regelverk samt kommunens styr- och 

uppföljningsmodell. 
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En intraprenad innebär således att verksamheten fortfarande utgör en del av 

Göteborgs Stads egna regi och att respektive nämnd ansvarar för verksamheten. 

Avseende ett införande av valfrihetssystem anses det inte påverka möjligheten 

till att ha intraprenader inom staden. Respektive stadsdelsnämnd/kommande 

äldreomsorgsnämnd ansvarar för att de överenskommelser som tecknas inom 

Göteborgs Stad, i syfte att nå konkurrensneutralitet mellan Göteborgs Stads 

egenregi och privata utförare, efterlevs även vad gäller verksamheter som 

bedrivs i driftsformen intraprenad.  

1.21.3 Aktuella avtal i Göteborgs Stad 

Entreprenadavtal utgår från LOU-upphandling och som har genomförts av den 

stadsdelsnämnd där det finns tillgängliga lokaler. För närvarande finns två 

boenden med entreprenadavtal. Respektive stadsdelsnämnd ansvarar för avtals- 

och verksamhetsutvärdering. Uppföljning på individnivå görs av 

biståndshandläggare i placerande stadsdelsnämnd. 

Ramavtal har via nämnden för inköp och upphandling tecknats med fem privata 

utförare. Stadsdelsnämnderna avropar från ramavtalen. Ny 

ramavtalsupphandling sker för den period från 2020-12-31 och fram tills dess 

att LOV införs. 

Avtal med Tre Stiftelser som har fyra äldreboenden.  

 

Av förarbetena till LOV framgår bl.a. följande. I ett valfrihetssystem kan finnas 

en verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU). LOV är, liksom LOU, en förfarandelag. En kommun har enligt gällande 

lagstiftning rätt att konkurrensutsätta t.ex. ett kommunalt särskilt boende genom 

att upphandla driften av boendet enligt bestämmelserna i LOU. Leverantören 

som ansvarar för det upphandlade boendet kan därefter ansöka om att få vara 

med i valfrihetssystemet. Den enskilde kan därefter välja vilket särskilt boende 

hon eller han vill bo på, eftersom samtliga utförare får delta i valfrihetssystemet. 

Driftsform Geografisk placering Kolumn2

Antal platser 

2019

Egen regi Hela staden 3 221

Entreprenadavtal Majorna-Linné Attendo (Lotsen) 60

Östra Göteborg Stadsmissionen (Götaholm) 28

Stiftelse Majorna-Linné/Örgryte-Härlanda Tre Stiftelser 357

Ramavtal Västra Göteborg Attendo care (Fiskebäck) 105

Norra Hisingen Attendo care (S:t Jörgen 79

Centrum

Betlehemskyrkans missionsförsamling 

(Vasahemmet) 55

Centrum

Stiftelsen Neuberghska 

ålderdomshemmet 50

Centrum Vardaga (Agaten) 39

Angered Vardaga (Ekeberg 72

Askim-Frölunda-Högsbo Vardaga (Hovås) 51

Externt köpta 22

Totalt 4 139
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Med samtliga utförare avses de tre alternativen egenregiverksamhet, verksamhet 

som är upphandlad enligt LOU eller anskaffad enligt LOV. 

De olika avtalen som Göteborgs Stad har med privata utförare innebär att 

enskilda kan välja dessa boenden även när LOV införs. Allt eftersom avtalen 

löper ut kommer LOV att gälla även för dessa utförarna. 

1.21.4 Lokalsekretariatet 

Stadsledningskontoret, genom lokalsekretariatet, är kommunstyrelsens organ 

för att styra och besluta i frågor avseende stadens lokalförsörjning utifrån ett 

långsiktigt och kommunövergripande perspektiv. 

Lokalsekretariatets uppdrag 
Lokalsekretariatet har ett strategiskt uppdrag för stadens lokalförsörjning genom 

att 

• ansvara för stadens lokalförsörjningsplan 

• ansvara för att säkerställa behovet av verksamhetslokaler i 

detaljplanearbetet 

• ansvara för att säkerställa lokaleffektivitet i staden 

• ansvara för beredning av underlag för kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges investeringsbeslut beträffande lokaler 

• ansvara för förstudier 

• ansvara för beslut om förhyrning av externa lokaler 

• ansvara för lokalbanken 

1.21.5 Äldreboendesamordning                            

För att åstadkomma en mer rättvis fördelning av äldreboendeplatser beslutade 

kommunfullmäktige 2014-05-08 (§ 9 Dnr 1573/13) att samordna förmedlingen 

till en gemensam enhet, äldreboendesamordning.                                                                                                                          

Uppdraget med äldreboendesamordning är ett resursnämndsuppdrag inom SDN 

Örgryte -Härlanda, som startade 2015-03-01                                                                       

Äldreboendesamordningen har tre deluppdrag: 

• Utförande: Förmedling av biståndsbedömt äldreboende och 

korttidsvistelse samt kontinuerlig leverans av för uppdraget relevant 

statistik till stadsdelarna samt Äldreberedningen via 

Stadsledningskontoret. Löpande uppföljning av kö och tillgång till 

lägenheter.  

• Utredande: Verksamhetsutvärdering av ramavtal samt avtal med Tre 

Stiftelser. Ramavtalen är tecknade av nämnden för inköp och 

upphandling, som ansvarar för avtalsuppföljningen.  

• Planerande: Samordning av gemensam äldreboendeplan, medverkan i 

kommungemensam äldreboendeplanering och delvis samordning av 

frågor i stadens planering av äldreboende.  
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 Förmedling av lägenheter 

Äldreboendesamordningen förmedlar, enligt senaste äldreboendeplan, ca 1 600 

lägenheter/år. De flesta personerna med beslut om särskilt boende för äldre, får 

ett första erbjudande inom tre månader.                                                                 

Antalet nya beslut om boende har under 2019 (jan-aug), i förhållande till samma 

period 2018 minskat från 1370 beslut till 1326 beslut, en minskning med 3 

procent.   

En minskning har skett gällande personer som tackar nej till ett erbjudande. Av 

samtliga väntande i mars 2019 var det 44 procent som valde att tacka nej. 

Orsaken handlar oftast om att det önskade boendealternativet inte är ledigt, att 

det har gått för fort att få ett erbjudande, eller att man inte är riktigt beredd. 

Även antalet personer från andra kommuner som söker äldreboende har 

succesivt ökat från att ha legat konstant på ca 125 ansökningar/år till ca 170 

ansökningar/år. 

 Behov av särskilt boende för äldre 

Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre ökar. Mellan 2019-2023 

förväntas ökningen vara ca 6 400 personer (inkluderar in- och utflytt från andra 

kommuner. Den stora behovsökningen förväntas ske 2025 då den stora 40-

talistgenerationen blir aktuell för inflytning till äldreboende.  

En trendframskrivning med hänsyn tagen till antalet invånare i aktuella 

åldersgrupper, pekar på en ökning av antalet invånare över 80 år mellan åren 

2019 -2023 kommer att öka med ca 11 procent från ca 22 400 till 24 900. Fig 1 

 

 

Figur 1. Den demografiska utvecklingen kommer under kommande år att kräva 

ett större antal lägenheter i äldreboende. 

 

Arbetet att säkerställa den totala volymen av antalet äldreboendelägenheter i 

särskilt boende och korttidsplatser sker tillsammans med stadsdelarna, 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2019 2020 2021 2022 2023

49 426 49 530 49 835 49 878 49 961

17 519 18 644 19 660 20 447 20 908

11 009 11 408 11 780 12 419 13 302
6 962 6 872 6 874 6 991 7 2114 487 4 512 4 547 4 532 4 466

Befolkningsutveckling

65-74 75-79 80-84 85-89 90----



 

 

LOV- äldreboende 28 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

stadsledningskontoret/lokalsekretariatet, lokalförvaltningen och förvaltningen 

för inköp och upphandling. 

Geografisk spridning och behov av särskilda inriktningar följs kontinuerligt för 

att säkerställa tillgång och efterfrågan för mindre gruppers behov. Utvecklingen 

följs även för att säkerställa den enskildes behov och koppla till tidigare 

utredningar under 2016/2017 gällande äldreboenden med inriktning språk samt 

HBTQ.  

Sammanställning av uppgifter och statistik sker veckovis för stadsdelarnas 

ÄO/HS-sektorer och återkopplas till sektorledningarna. Underlagen ger en bild 

av det faktiska läget vad gäller väntetider till särskilt boende och underlag till 

val och strategier vid förändringar som kan krävas i ett hela staden perspektiv. 

 

 In- och utflyttningsprocesser  

Det gemensamma arbetet med stadens in- och utflyttningsprocesser har 

resulterat i att några ledtider har kortats ned. Den genomsnittliga väntetiden för 

att få ett första erbjudande om särskilt boende har minskat från cirka 10 - 11 

veckor (2017) till cirka 8 - 9 veckor (2018).  

 

 Renoveringsplan 

I budget 2018 fick Äldreboendesamordningen i uppdrag att arbeta fram en 

”renoveringsplan” för stadens särskilda boenden. I utredningen framkommer det 

att några särskilda boendes status kräver större ombyggnationer eller bör 

ersättas. Under arbetet med utredningen utvecklades samarbetet med 

lokalsekretariatet och lokalförvaltningen ytterligare.  

 Förmedling av särskilt boende - Kallebäck samt Bergsjöhöjd  

2017-11-01 övertog Äldreboendesamordningen uppdraget att förmedla 

lägenheter/särskilt boende till Bergsjöhöjd och Kallebäck för personer med 

biståndsbeslut om särskilt boende och som har ett pågående missbruk. 

Personerna är främst över 65 år, men ärenden med personer under 65 år 

förekommer också. Social resursnämnd har ansvaret som utförare för dessa två 

boenden.  

 Den enskildes rätt att välja specifikt 
särskilt boende  

Det är i samband med biståndsbedömningen som den enskilde har möjlighet att 

ange önskemål om specifika särskilda boenden eller område. Det är behovet av 

insatsen som utreds och behovet kopplas inte till ett specifikt boende.  

Finns behovet så bedöms alla stadens boenden tillgodose dessa behov. Valet 

anses ske i samband med verkställighet. Denna gränsdragning mellan utredning 

och verkställighet innebär att den enskildes motiv till val ofta inte dokumenteras 

och att den så kallade ”matchningen” i samband med verkställighet försvåras.  
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Biståndshandläggaren har oftast kunskap om den egna stadsdelens boenden men 

kan ibland sakna kunskap om stadens övriga utbud. 

Göteborgs Stad har särskilda boenden i egen regi, genom entreprenadavtal och 

genom ramavtal. Ramavtalen är upphandlade som komplement till Göteborgs 

Stads äldreboende och har ingen garanti på beläggning eller krav att ta emot 

boenden. Dessa avtal reglerar inte heller medboende.  Det finns en begränsad 

möjlighet för den enskilde att välja särskilda boenden på ramavtal, då boenden i 

egen regi eller på entreprenadavtal ska väljas i första hand.  

Den enskilde har möjlighet att ange tre alternativa önskemål om specifika vård- 

och omsorgsboenden.                                                                                               

Möjlighet att välja vård- och omsorgsboende och samtidigt få en verkställighet 

skyndsamt är inte alltid förenligt. Den enskilde har alltid möjlighet att flytta till 

ett boende och sedan sätta upp sig för byte. 

 Möjlighet att tacka nej till erbjuden plats 

Det ses som ett problem att varje nej tack fördröjer väntetiden för någon annan 

sökande med cirka en vecka och riskerar samtidigt inkomstbortfall för den 

aktuella stadsdelen. Dessutom läggs tid på processen utan att det ger resultat. 

Olika strategier som nämnts för att få ner antalet nej-tack är att vara mer 

restriktiv i biståndsbedömningen, att aktualisera ärenden för ny bedömning eller 

att vid nej tack ändra beräkning av väntetid. För många äldre är flytten till vård- 

och omsorgsboende man vill skjuta upp samtidigt som man vill veta att 

möjligheten verkligen finns där när det inte längre är möjligt att bo kvar 

hemma. 

 Möjligheten att byta vård- och omsorgsboende 

Enskilda som flyttat till ett vård- och omsorgsboende kan ställa sig till byte till 

ett annat alternativ om hen inte är nöjd med anvisat boende. Sektorscheferna för 

äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har enats om en hantering för detta. Den 

enskilde ska bo i ett vård- och omsorgboende i tre månader innan personen som 

tidigast erbjuds byte. De enskilda hinner då bo in sig och känna efter om de 

ändå trivs. Kännedomsdatum (när man meddelar att man önskar byta) noteras 

som ”kö-datum” i byteslistan.  

 

Stadsledningskontorets bedömning 

I samband med att LOV införs behöver biståndsbedömning och val av vård- och 

omsorgsboende hänga samman. Det innebär att det är biståndshandläggaren 

som ger den enskilde stöd i att välja.  

En utveckling av nuvarande jämförelsetjänst behöver därmed ske utifrån samma 

modell som används inom andra tjänster som jämförs i Göteborgs Stad.  

Jämförelsetjänsten syftar till att kunna jämföra olika boende och utgöra 

möjlighet att kunna sortera fram boenden som är i linje med den enskildes 

önskemål och behov och på så sätt underlätta att kunna göra ett aktivt val. 
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Samtidigt ökar jämförelsetjänsten kunskapen för biståndshandläggaren för att 

bättre kunna stödja vid den enskildes val. Såväl den enskilde som 

biståndshandläggaren behöver också kunna se om det aktuella boendet som 

önskas har ledig plats eller ej. 

Vid biståndshandläggningen behöver stor vikt läggas vid att ge den enskilde 

information om när en verkställighet kan förväntas ske för att antalet nej-tack 

ska kunna minska.                                                                                                     

Den enskilde behöver kunna ha fortsatt möjlighet att ange tre önskemål. 

Enskilda ska som i nuläge ha möjlighet att ställa sig i ”kö” för byte av vård- och 

omsorgsboende.  

1.22.2 Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 

2021-2035 

SDN Örgryte-Härlanda fick uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017 att ta 

fram en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser. Beslut i kommunfullmäktige 

2018-09-13 §25. 

Utöver den demografiska utvecklingen kommer behovet av äldreboende i 

framtiden vara beroende av ett flertal faktorer. Det handlar om möjligheten att 

kunna bo kvar i ordinärt boende, olika typer av mellanboendeformer, 

välfärdsteknik, folkhälsa, livsstil, utveckling av läkemedel mm. Eventuella 

förändringar inom hälso- och sjukvården avseende t ex medelvårdtider och 

gränssnitt kan påverka behovet. Konsekvenser av en ökad medellivslängd beror 

på i vilken utsträckning omsorgsbehovet förskjuts framåt i tiden till högre ålder 

eller om detta inte sker.  

Behovet av äldreboendelägenheter påverkas också av eventuella politiska beslut 

som ändrar förutsättningarna för att beviljas äldreboende samt av förändringar i 

den genomsnittliga boendetiden.  

Gruppen äldre är inte heller en homogen grupp och framtidens behov av särskilt 

boende kommer alltid att vara i förhållande till de möjliga boendeformer som 

erbjuds äldre i den kontext som är kopplad till samhällsutvecklingen.  

Även i kommunens årliga fyraåriga äldreboendeplaner, har konstaterats att 

behovet av äldreboende och korttidsplatser påverkas av många olika faktorer 

såsom;   

• hur det normala bostadsbeståndet ser ut och hur äldre kan få tillträde till 

det  

• bostädernas och omgivningens utformning  

• omsorg, vård och service i övrigt som är tillgänglig, bl a i ordinärt 

boende  

• hur välinformerad den enskilde och dennes anhöriga är  

• i vilken utsträckning dagens behov kan tillgodoses och om de 

tillgodoses på bästa möjliga sätt  

• förutsättningar för att kunna använda välfärdsteknik  
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Inom den ordinarie bostadsmarknaden finns även flera olika former av 

mellanboendeformer såsom trygghetsboende, seniorboende mm. Dessa kräver 

inget särskilt beslut enligt socialtjänstlagen utan förmedlas via öppna 

bostadsmarknaden.                                                                                                          

När långsiktiga äldreboendeplanen skrevs fanns det cirka 550 beslutade 

trygghetsbostäder och en fortsatt ökning planerades. I vad mån tillgången till 

trygghetsbostäder påverkar behovet av äldreboende är viktigt att följa noga. 

Sambandet dem emellan beror bland annat på i hur stor utsträckning 

trygghetsbostäderna är anpassade för att kunna tillgodose de krav som ställs på 

särskilt boende och tillgång till personalresurser.  

Göteborgs Stad har tillgång till ca 4 000 permanentlägenheter för särskilt 

boende för äldre, där den största andelen är i egenproduktion. 

Stadsdelsnämnderna har avtal med externa utförare inklusive Tre Stiftelser. 

Genom nämnden för inköp och upphandling finns dessutom ramavtal. De 

aktuella avtalen beskrivs närmare i avsnittet om förutsättningar för införande. 

I ett helhetsperspektiv är fastighetsfrågorna med beslut om nedläggningar och 

nyetableringar viktiga. Lokalsekretariatet ansvarar för nyetableringar och 

lokalförvaltningen för nybyggnation, upprustning och underhåll av 

äldreboenden i stadens egen regi. Kommande expansion, behov av 

renoveringar, upprustning och ombyggnation innebär omfattande investeringar 

som av effektivitetsskäl bör samordnas och hanteras i samverkan. 

Ramprogram för utformning ska vara ett hjälpmedel för effektivisering av 

planeringen (KS 2016-06-01) Ramprogrammet utgår från äldreomsorgens 

värdegrund som innebär att den fysiska utformningen ska stödja att äldre 

personer får leva ett värdigt och meningsfullt liv, känna välbefinnande och 

trygghet. Ramprogrammet öppnar för en utformning med ökat fokus på den 

egna lägenheten och omsorg med stöd av välfärdsteknik. 

En stor andel av stadens lägenhetsbestånd är i behov av upprustning, vilket 

behöver hanteras i ett hela staden perspektiv. Kommunfullmäktige har riktat 

uppdraget till SDN Örgryte-Härlanda i budget 2018 att ta fram en plan för och i 

vilken takt som befintliga äldreboenden kan renoveras. 

Det ställs också krav på tidig framförhållning och väl framarbetad strategi för 

att möta den förväntat stora ökningen av behov av äldreboende. En viktig faktor 

är även de äldres önskan om hur och var de önskar bo. 

 

Befolkningsutveckling i Göteborgs Stad: 
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Äldreboendeplan - Göteborgs Stads plan för perioden 2020-2023 

Sektorscheferna för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har tagit fram plan 

med stöd av äldreboendesamordningen, Lokalsekretariatet och 

Lokalförvaltningen. 

 

Göteborg har ett varierat utbud av äldreboenden vad gäller både inriktningar 

och profiler, som geografisk placering.  

 

Befolknings- och äldreboendestrukturen varierar kraftigt mellan stadsdelarna.  

Utgångspunkten är att varje stadsdel gör bedömning av behov och en plan för 

befintlig produktion, som sedan sammanställts till äldreboendeplanen för hela 

staden.  

 

Den gemensamma äldreboendeplanen bidrar till en väl avvägd 

produktionsplanering och en samordning utifrån kommunfullmäktiges mål och 

inriktningar och göteborgarnas behov och önskemål. Planen revideras årligen 

och behandlas i varje stadsdelsnämnd i anslutning till höstens budgetberedning. 

Planen har stor betydelse för den ekonomiska och lokalmässiga planeringen i 

stadsdelarna. 

      

1.22.3 Utvärdering av stadens 

äldreboendesamordning 

Stadsledningskontoret har utvärderat äldreboendesamordningens uppdrag. 

Utvärderingen har sin utgångspunkt i underlaget till kommunfullmäktiges beslut 

2014-05-08 (§ 9 Dnr 1573/13) om att inrätta en gemensam 

äldreboendesamordning, det vill säga öka förutsättningarna för det fria valet, 

öka likabehandlingen, förstärka planeringen av äldreboende och skapa effektivt 

nyttjande av stadens resurser. 

Stadsdelarna har en bättre överblick över hur resurserna nyttjas och kan göra 

jämförelser över tid med andra stadsdelar. Skillnader mellan stadsdelar i 

väntetider och antal personer har utjämnats. Ledtider i processer har förkortats i 

sin helhet, även om det för vissa stadsdelar har inneburit en motsatt utveckling. 
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Skillnader i priser då platser säljs till andra stadsdelar är inte längre lika stora. 

äldreboendesamordningen hålls samman i staden på ett tydligare sätt.   

Utvärderingen beskriver att stadsdelsförvaltningarna totalt sett upplever att 

omorganisationen har medfört ett mer effektivt nyttjande av stadens resurser. 

Men utvärderingen pekar också på att det finns otydligheter avseende 

äldreboendesamordningens strategiska uppdrag och mandat. 

Kring flera resultatområden finns en osäkerhet. Många förvaltningar är 

involverade i frågor kring boendeplanering och lokalplanering. Dessutom finns 

ett antal grupperingar där flera förvaltningar samverkar. Det tycks snarare bidra 

till en otydlighet om ansvar och mandat än till effektivitet i genomförande. 

Invånarnyttan är inte lika självklar. Förutsättningar för valfrihet påverkas 

framför allt före verkställighet, genom information och i samband med 

biståndsbedömning. I dessa led har inga samlade insatser gjorts för att öka 

förutsättningarna för valfrihet. 

Äldreboendesamordningens organisatoriska tillhörighet med uppdraget som 

resursnämnd kan vara en del av förklaringen till brister i uppföljningen. Det 

ursprungliga uppdraget hade som fokus det operativa arbetet med verkställighet 

av boende. Ju mer samordnande och strategiska uppdrag som lagts på 

äldreboendesamordningen, desto större har osäkerheten blivit om ansvar och 

mandat.  

Stadsledningskontorets bedömning 

Den organisering som äldreboendesamordningen utgör är en viktig del att ta 

tillvara i ett LOV-system. Några delar behöver dock förändras i ett framtida 

uppdrag då LOV införs: 

 

Ansvarsdel Förändring när LOV införs 

Utförande Förmedling av biståndsbedömt äldreboende, både inom 

ramen för LOV och för Bergsjöhöjd och Kallebäck, samt 

korttidsvistelse.        

Kontinuerlig leverans av för uppdraget relevant statistik till 

kommande äldrenämnd.        

Administrering av kösystem. Löpande uppföljning av kö och 

tillgång till lägenheter.  

Planeringsledare som är sakkunnig vid framtagande av 

beslutsunderlag för respektive stadsdelsnämnd samt att 

företräda stadsdelarna i stadens gemensamma byggprocess 

utifrån verksamhetsperspektivet (förstärkning 2019) föreslås 

flyttas i samband med omorganisation till äldrenämnd med 

resurs motsvarande en årsarbetare 
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Ansvarsdel Förändring när LOV införs 

Utredande Verksamhetsutvärdering av ramavtal och avtal med Tre 

Stiftelser förs över till enheten för kontrakt och uppföljning i 

samband med att LOV införs. Resurs motsvarande en 

årsarbetare flyttas över till enheten för kontrakt och 

uppföljning. 

Planerande Samordning av gemensam äldreboendeplan föreslås hanteras 

i samband med omorganisation till äldreomsorgsnämnd.  

Medverkan i kommungemensam äldreboendeplanering.  

Samordning av frågor i stadens planering av äldreboende 

såväl som fortsatt arbete med renoveringsplan föreslås 

hanteras i samband med omorganisation till 

äldreomsorgsnämnd. 

 

 

Stadsledningskontorets bedömning 

Äldreboendesamordningen föreslås fortsätta utgöra kommande 

äldreboendenämnds förmedlingsorganisation för platser i särskilt boende för 

äldre, korttidsboende, samt Bergsjöhöjd och Kallebäck. Uppdragen att 

medverka i kommungemensam planering och att leverera lämplig statistik 

bedöms som lämpliga att finnas kvar i uppdraget. 

Äldreboendesamordningens uppdrag föreslås utgå från:                                                      

• att det är en organisering för förmedling av platser inom äldreboende 

och korttidsplatser 

• att verkställa de beslut som biståndshandläggaren fattat med ansvar tills 

den enskilde flyttat in 

• att hålla i kontakten med den enskilde i de val som den enskilde gjort 

• att verkställa ledig plats utifrån icke-vals alternativet 

• att ansvara för köhantering till äldreboende, korttidsplatser, Bergsjöhöjd 

och Kallebäck. Arbetet med att ta fram ett köhanteringssystem 

fortsätter. 

• att meddela enheten för kontrakt och uppföljning om ledig plats finns 

för att kunna ha aktuella uppgifter i Jämför service. 

Övriga uppdrag inom äldreboendesamordningen bedöms inte som lämpliga i 

och med att LOV införs och att det i förmedlingsuppdraget behöver finnas ett 

helt konkurrensneutralt arbetssätt som är fritt från möjlighet till påverkan.  

En lämplig organisation för äldreboendesamordningens övriga uppdrag som 

exempelvis kontaktar med etablering av privata utförare m m behöver hanteras i 

samband med omorganisation till äldreomsorgsnämnd. 

 

Då enheten för kontrakt och uppföljning redan finns etablerad för att godkänna 

och följa upp utförare bedöms att det nuvarande ansvaret för 
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verksamhetsuppföljning, motsvarande en årsarbetare, flyttas över till enheten 

för kontrakt och uppföljning. 

1.22.4 Brukarundersökning 

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar 

äldreomsorgen. Varje år får alla som är över 65 år och bor i särskilt boende en 

enkät med frågor om vad de tycker om sitt boende.  

2019 års resultat visar att i Göteborg är det lägre andel som fått plats på det 

boende de ville bo på, jämfört med både riket och kommunerna i Västra 

Götaland. (81 procent jmf med 86//87 procent) 

Generellt har Göteborg lägre resultat än riket och kommunerna i Västra 

Götaland på samtliga frågor, och lägre än Malmö och Stockholm på de flesta 

som handlar om miljö inne och ute, och om personalens arbete, information, 

tillgänglighet till personal, sjuksköterska och läkare samt för frågor om 

trygghet, bemötande och förtroende. Även den sammantagna nöjdheten är lägre 

i Göteborg än riket och de andra storstäderna. 

Andelen som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende har sjunkit för varje år 

sedan 2016 – samma trend syns inte i övriga städer eller riket.  

Utförare i privat regi har likvärdiga resultat som offentliga 

Hälsotillståndet hos de som svarat på undersökningen: 

• En tredjedel har ganska eller mycket dålig egenupplevd hälsa.  

• 15 procent har svåra besvär av ängslan, oro, ångest.  

• 85 procent har svårigheter att förflytta sig själv – hälften har stora 

svårigheter eller kan inte alls förflytta sig 

• 65 procent besväras av ensamhet 

 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
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I ett LOV-system kommer kvalitet och de äldres nöjdhet att än mer vara 

avgörande för vilka boenden som blir valda. Stadsdelarnas förberedelsearbete är 

därmed mycket viktigt för att arbeta för att förbättra eller förändra de vård- och 

omsorgsboende där äldre är mindre nöjda. 

 Inspektionen för vård och omsorgs 
(IVO) definition av tillstånd                                          

IVO ställer tydligare krav både på att få ett tillstånd och sedan behålla det. Nya 

regler, från 2019-01-01, ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 

förutsättningar. Ägare och ledning granskas mer omfattande än tidigare. Det 

innebär bland annat: 

• Den som ansöker ska ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för 

verksamheten, genom bland annat utbildning eller erfarenhet. Insikt har 

enbart definierats i förarbeten och med tiden kommer en praxis inom 

området att växa fram. 

• Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska 

förutsättningar. Företaget ska inte riskera att behöva stänga verksamheten. 

Lämplighet handlar till exempel om skulder eller brottslighet och hur man 

agerat tidigare.  

• Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla samma krav som 

vid ansökan. 

• Ändringar i styrelse eller ägande ska anmälas senast en månad efter 

förändringen. 

 Anmälan av kommunal verksamhet                                                          

De kommuner som ska bedriva verksamhet i egen regi behöver inte söka 

tillstånd. Verksamheten ska dock anmälas till IVO innan den startas, så även 

ändringar. Verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal med kommunen 

behöver tillstånd från IVO innan de kan startas. 

 Särskild boendeform för äldre  

Särskild boendeform är boende med lägenheter, för personer som behöver 

särskilt stöd i form av service och omvårdnad. 

 Ansöka om tillstånd  

• De boende ska få individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, 

och kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt.  

• Det ska finnas en föreståndare för verksamheten med ansvar för det 

dagliga arbetet. Verksamheten ska hålla god kvalitet samt ge en god 

omvårdnad. 

• Verksamhetens målgrupp och innehåll ska beskrivas ingående. 
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• Det ska finnas redogörelse för vilka insatser den enskilde erbjuds, vilka 

metoder som ska användas, samt hur metoderna praktiskt ska tillämpas. 

IVO har ingen närmare beskrivning vilken eller vilka utbildningar som kan vara 

lämpligast avseende föreståndare för verksamhet. Det är upp till varje kommun 

att besluta vilka krav som ska ställas. 

 

 Tillstånd för särskild boendeform 

• Krav på god kvalitet och säkerhet i verksamheten. Föreståndaren och 

övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.  

• Kvaliteten ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete enligt 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9. 

Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. 

• Bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i 

verksamheten gäller.                                                             

• Dokumentationsskyldighet för de insatser som genomförs. 

• Tillståndet som är knutet till den juridiska eller enskilda person som 

beviljats tillståndet. 

Ny ansökan måste göras vid ändring av verksamheten ex om föreståndare byts 

eller om lokalen eller antal platser ändras. Att byta huvudman, det vill säga att 

flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat kräver ett helt nytt 

tillstånd. Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela 

det till IVO. 

 Utredningar inom Göteborgs Stad 
som påverkar ett valfrihetssystem enligt 
LOV 

1.24.1 Utredning av stadsdelsnämnderna 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 504, att ge stadsledningskontoret i 

uppdrag att utreda konsekvenserna för stadsdelsnämnderna av att 

verksamhetsområdena skola och förskola centraliseras. Uppdraget har 

genomförts i två faser.  

• Den första fasen resulterade i ett underlag inför kommunstyrelsens 

ställningstagande om fortsatt inriktning på utredningen 

• Den andra fasen innebar en fördjupning med utgångspunkt från 

kommunstyrelsens inriktningsbeslut 

Inriktningen för den andra fasen framgår av kommunstyrelsens beslut 2018-11-

28, § 922. Där anges att utredningen ska genomföras med inriktning mot en 

organisering i centrala nämnder. 

En övergång till funktionsindelade nämnder innebär att nuvarande 

stadsdelsnämnder upphör, det samma gäller också för social resursnämnd. Med 
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utgångspunkten att utredningens andra fas skulle genomföras med inriktning 

mot organisering i centrala nämnder har ett förslag tagits fram ett förslag som 

innebär inrättandet av tre nya nämnder. 

• Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

• Nämnd med ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning 

• Nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-11-21 (§ 17) Redovisning av 

uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation. En övergång 

till funktionsindelade nämnder innebär att nuvarande stadsdelsnämnder upphör, 

men det samma gäller också för social resursnämnd. 

1.24.2 Utredning om äldrenämnd 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 angavs att kommunstyrelsen ska utreda 

inrättandet av en nämnd för övergripande äldrefrågor.  

”Kommunstyrelsen ska utreda inrättandet av en nämnd för övergripande 

äldrefrågor. Den införda äldreberedningen bör ses som ett första steg till 

den äldrenämnd som bland annat ska ansvara för boendeplanering, Senior 

Göteborg, stadens äldreombudsman samt samverka med Västra 

Götalandsregionen kring kommunal hälso- och sjukvård. 

Äldreomsorgens verksamhet ska granskas och utvärderas utifrån den äldres 

perspektiv i förhållande till politiskt uppsatta mål och kvalitetskriterier. Det 

gäller såväl särskilda boendeformer som hemtjänst och övriga 

verksamheter inom äldreomsorgen.” 

 

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på tid- och genomförandeplan 

för inrättandet av en ny nämnd (äldrenämnd). Av tjänsteutlåtandet ”Tid- och 

genomförandeplan för inrättande av en äldrenämnd”, dnr 0404/19, framgår 

stadsledningskontorets samlade bedömning att inrättandet av en ny nämnd 

skulle kräva en projekttid på drygt ett år. Även om en förändring som omfattar 

hela stadsdelsorganisationen är större till sin omfattning gör 

stadsledningskontoret bedömningen att projekttiden inte behöver påverkas 

väsentligt. Ett årsskifte är en lämplig tidpunkt för nya nämnder att träda i kraft 

eftersom det gör en övergång avsevärt mindre komplicerad. Ett inrättande av 

nya nämnder samt en överföring av uppdrag till befintliga nämnder föreslogs till 

den 1 januari 2021. 

En övergripande nämnd som anges i kommunfullmäktiges budget förutsätter att 

det finns stadsdelar kvar som producerar och har ansvar för verksamheten. 

Eftersom stadsdelsnämnderna varit under utredning och ett underlag med 

förslag till ny organisation har tagits fram under samma tidsperiod som denna 

tid- och genomförandeplan, har stadsledningskontoret därför utgått ifrån en 

fullskalig produktionsnämnd.  
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Stadsledningskontoret har hanterat uppdraget både som en del i utredningen av 

stadsdelsnämnderna och som ett angränsande projekt. Förslag på omfattningen 

av och ansvarsområdet för en sådan nämnd beskrivs i rapporten om utredning 

av stadsdelsnämndernas organisation och frågan om att gå vidare med en 

separat äldrenämnd har övervägts tillsammans med 

stadsdelsnämndsutredningen.  

Kommunfullmäktige beslutade, 2019-11-21 § 18, att återrapporteringen av 

kommunstyrelsens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019 om att utreda 

inrättandet av en nämnd för övergripande äldrefrågor antecknas för vidare 

ställningstagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 Stadsledningskontorets 
bedömning 

Stadsledningskontoret bedömer att de utredningar och beslut som påverkar 

införandet av LOV inom vård- och omsorgsboende inte har direkt påverkan på 

den verksamhet som konkurrensutsätts. Den dagliga driften av vård- och 

omsorgsboenden fortsätter för de boende och medarbetarna.  

De som mest kommer att beröras vid införandet av LOV är ledningsnivåerna 

som parallellt ska arbeta med omorganisationen av stadsdelarna. I sig kan det 

vara till fördel att omorganisation till äldrenämnd kommer något före införande 

av LOV. Eftersom stadsdelsnämnderna idag inte fullt ut arbetar likvärdigt, 

varken inom myndighet eller utförandet på vård- och omsorgsboendena så 

behövs förberedelsearbete ändå genomföras inom ramen för förberedelsearbete 

till äldrenämnd. 

Stadsledningskontoret konstaterar att nuvarande avtalskonstruktioner mellan 

Göteborgs Stad och privata utförare samt Tre Stiftelser behöver hanteras i 

särskild ordning för att anpassas till LOV-systemet. När det gäller ramavtal 

planerar förvaltningen för inköp- och upphandling för närvarande inför en 

upphandling av ett nytt ramavtal. Detta kommer dock att innehålla villkor som 

innebär att ramavtalen gäller fram till dess stadens valfrihetssystem träder i 

kraft.  

2 Förutsättningar för 
införande 

 Stadsledningskontoret förordar 

• Valfrihetssystemet omfattar vård- och omsorgsboenden inom 

Göteborgs Stads kommungräns som geografiskt område. 

 

• Valfrihetssystemet omfattar två inriktningar: 
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✓ vård och omsorgsboende  

✓ vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom 

 

• Som valbar enhet för enskilda räknas ett vård- och omsorgsboende. 

Vilket innebär att enskilde inte kan välja enhet inom vård- och 

omsorgsboendet. 

 

• Göteborgs Stad ser positivt på att utföraren erbjuder lägenheter för 

parboende. Varje utförare avgör om och i så fall hur många 

parboendelägenheter som denne kan tillhandahålla. 

 

• Om behov av hjälp uppstår för en medboende i särskilt boende kan hen 

beviljas hemtjänst som då utförs av boendets personal. Beställande 

stadsdelsnämnd skickar uppdrag till utförare. 

 

• Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i särskilda boendeformer 

omfattar endast de som efter beslut av kommunen bor i en sådan 

boendeform, således inte den medboende som får sina medicinska 

behov tillgodosedda via primärvården. Vid parboende i särskilda 

boendet ska dock boendets hälso- och sjukvårdspersonal kunna vara 

behjälplig för den medboende vid akut uppkomna sjukvårdsbehov. 

 

• Valfrihetssystemet omfattar enskilda med biståndsbeslut till särskilt 

boende för äldre. 

 

• Den enskilde kan ha upp tre önskemål till vård- och omsorgsboende.  

 

 

• Äldreboendesamordningen utgör förmedling av lägenheter 

 och ansvarar för kö. 

 

• Utföraren får inte säga nej till uppdrag från biståndshandläggaren om 

inriktning stämmer överens med den enskildes behov och önskemål. 

 

• Bergsjöhöjd och Kallebäcks särskilda boende ingår inte i 

valfrihetssystemet utan drivs i Göteborgs Stads egna regi. 

 

 Utredning 
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2.2.1 Styrsystem av äldreboende ur ett produktions- och 

ekonomiskt perspektiv 

Denna utredning tar fasta på att utreda hur styrsystemet förändras vid ett 

införande av valfrihetssystem enligt LOV, utifrån att uppdraget till 

kommunstyrelsen avser förbereda åtgärder att införa valfrihetssystem enligt 

LOV inom äldreboende.  

 

SDN Örgryte-Härlanda som resursnämnd för äldreboendesamordningen, 

sammanställer i en årlig “Äldreboendeplan för Göteborgs Stad” stadens behov 

och produktion av lägenheter i särskilt boende inom en fyraårsperiod. Arbetet 

med planen samordnas med lokalsekretariatet på stadsledningskontoret samt 

lokalförvaltningen. Samtliga stadsdelsnämnder beslutar årligen, i samband med 

budget, om planen för sin respektive del. Arbetet med framtagande av planen 

innebär att varje stadsdel gör en uppskattning av sina respektive behov samt 

produktion av antal lägenheter. Således finns en strävan av att ha en balans 

mellan produktion och efterfrågan. Behovet av antalet lägenheter i särskilt 

boende grundar sig i första hand på befolkningsprognoser.  

Den årliga lokalförsörjningsplanen som tas fram av stadsledningskontoret 

beskriver lokalförsörjningen i nutid, närtid och framtid. Planen beaktar både 

stadens egen verksamhet och de platser som privata leverantörer erbjuder. 

Staden kan få tillgång till platser genom eget byggande, genom inhyrning av 

lokaler och genom att köpa platser av externa leverantörer som tillhandahåller 

både lokal och personal. I och med införandet av LOV kommer Göteborgs Stad 

inte längre att köpa platser av privata utförare då nuvarande ramavtal (LOU) 

kommer att upphöra. Redan idag kan enskilda önska flytta till Göteborgs Stads 

särskilda boenden samt entreprenader (LOU) och Tre Stiftelser. När det gäller 

upphandlade ramavtal enligt LOU är dessa komplement till ovan, vilken 

begränsar enskildas möjlighet att välja dessa boenden. Vid en LOU upphandling 

har kommunen större möjlighet att begränsa antalet utförare.  

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten ska 

godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i 

förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § lag om 

valfrihetssystem. Kommunen kan alltså inte begränsa antalet äldreboenden. Den 

enskilde som fått biståndsbeslut till särskilt boende väljer sedan utifrån vilka 

boenden som är valbara utifrån hens beslut. Att det finns lediga lägenheter är en 

förutsättning för att kunna flytta till valt boende.   

Ett LOV-system syftar till att privata utförare etablerar sig genom att bygga 

särskilda boenden och får kontrakt med upphandlande myndighet och sedan blir 

valda av enskilda med biståndsbeslut till särskilt boende.  

Göteborgs Stads utförare konkurrerar på lika villkor när det gäller att enskilda 

ska välja boende. Om kommunen inte blir valda kan tomgångsplatser komma 

att uppstå. I vilken omfattning beror på hur många lägenheter/äldreboenden som 

finns att välja på samt hur attraktiva boendena upplevs. 
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Å ena sidan slipper kommunen investeringskostnader vilket är positivt, å andra 

sidan kan kommunen behöva anpassa sina egna volymer. En alltför stor 

anpassad egen produktion till mindre volymer kan innebära risker ur 

kommunens sistahandsansvar, i händelse av att privata utförare säger upp sina 

kontrakt.  

Eftersom Göteborgs Stad har cirka 90 procent egenregi och 10 procent privat 

regi så medför inte detta ökad risk under de närmaste åren. Skulle det visa sig 

att privata utförares volymer ökar kraftigt  kan Göteborgs Stad behöva ta 

ställning till markanvisning med mera och på så sätt styra utbyggnad.   

Utifrån ovanstående beskrivning blir det tydligt att styrsystemet förändras i ett 

LOV-system. 

2.2.2 Risker och riskhantering 

Möjligheterna för kommunen vid införande av LOV är att kommunen inte 

behöver stå för den investering som nybyggnation kräver. Om utbyggnaden av 

äldreboenden följer behovet av platser kan det leda till ett kostnadsneutralt 

alternativ för kommunen. Nybyggnation leder till högre hyror. Vid årsskiftet 

höjs bostadstillägget, men det är osäkert om det kan kompensera för ökade 

kostnader av förbehållsbeloppet. 

Valfrihetssystemet enligt LOV innebär att utförare som uppfyller kraven enligt 

förfrågningsunderlag och fått ett kontrakt med Göteborgs Stad har rätt att 

etablera sin verksamhet. De konkurrerar då med övriga privata utförare inom 

valfrihetssystemet och med Göteborgs Stads egen produktion.  

Enskilda med beslut om särskilt boende väljer utifrån behov och önskemål vart 

hen önskar flytta.  

Då privata utförare bygger särskilda boenden inom Göteborgs Stads 

kommungräns kan detta utgöra en annan risk om andra kommuner kan köpa 

platser i dessa boenden. Priset kan då bli en konkurrensfråga, vilket beror på att 

den privata utföraren kan välja att sälja till den kommun som betalar högst 

ersättning. Det kan leda till att personer som är folkbokförda i Göteborg inte 

kan välja dessa lägenheter. I dagsläget är det enbart Mölndals stad som 

kranskommun till Göteborg som har infört LOV inom särskilt boende. Deras 

valfrihetssystem är geografiskt begränsat till Mölndals stads kommungräns. 

Den förändrade styrmodellen, se avsnitt ovan, och en högre kapacitet (fler 

lägenheter i särskilda boenden) kan leda till att en högre andel av de med 

biståndsbeslut får ett erbjudande som hen tackar ja till. I dagsläget tackar 

ungefär en tredjedel av brukarna som får biståndsbeslut nej till erbjuden 

lägenhet.  

 

Erfarenheter visar också att det kan finns risk att fler personer vid 

biståndshandläggningen beviljas särskilt boende om tillgången till lägenheter är 

god. Erfarenheter visar också att ökat utbud kan skapa efterfrågan.  
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2.2.3 Geografisk avgränsning 

Vad som gäller när en enskild vill söka särskilt boende i annan kommun är 

reglerat i 2 kap. 8 och 9§§ socialtjänstlagen. En person som önskar flytta till en 

annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om  

   1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett 

varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan 

bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon 

behöver lämnas, eller 

   2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun 

men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. 

Lag (2011:328).   

En ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i 

inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 

bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 

prövas.  

 

I Stockholmskommunerna är det vanligt att valfrihetssystemet omfattar hela 

Stockholmsregionen, då de också är LOV-kommuner. Kommunerna har 

kommit överens om att den enskildes val utanför egen folkbokföringskommun 

inte resulterar i hantering enligt ovanstående.  

I folkbokföringslag (1991:48) 15§ finns ett utrymme för enskild som bor i 

särskilt boende fortsätta att vara folkbokförd i ”hemkommunen”. Det är inte helt 

ovanligt att enskild som bor i särskilt boende är folkbokförd på sin gamla 

hemadress där ex. make/maka bor kvar. Om Göteborgs Stad väljer att 

valfrihetssystemet ska omfatta kommuner utanför Göteborgs kommungräns kan 

det kompliceras gällande ansvar, kostnadsfördelningar och samverkan mot 

Västra götalandsregionen avseende exempelvis tekniska hjälpmedel och 

samverkan vid in- och utskrivning från sjukhus.  

2.2.4 Målgrupper 

I anvisning för särskilt boende och korttidsplats beslutad av tjänsteperson på 

stadsledningskontoret 2018-09-14 framgår att det finns fem inriktningar inom 

särskilt boende för äldre. 

1. Äldreboende för personer med fysisk, psykisk eller                                            

kognitiv funktionsnedsättning som inte beror på demenssjukdom  

2. Äldreboende för personer med demenssjukdom – den enskilde ska ha 

en utredd demenssjukdom  

3. Äldreboende för personer med svår beteendemässig psykiskt symptom 

vid demenssjukdom (BPSD) – den enskilde ska ha en utredd 

demenssjukdom och ett mycket störande och/eller utagerande beteende 

4. Äldreboende för personer med svår beteendemässiga symptom vid 

psykiatrisk sjukdom - den enskilde ska ha en psykiatrisk sjukdom och 

ett mycket störande och/eller utagerande beteende 

5. Särskilt boende för personer med missbruksproblematik  
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personer med missbruks- och psykosocial problematik, ett aktivt 

pågående missbruk och en långvarig historik med insatser inom både 

socialtjänst och sjukvård, vanligt med samsjuklighet med psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning. 

Boendestöd, hemtjänst och hemsjukvård fungerar inte på grund av 

missbruket, svårigheter att fullfölja stöd- och behandlingskontakter 

inom socialtjänst och sjukvård. Många är hemlösa/bostadslösa  

behov av stöd och omvårdnad större delen av dygnet samt behov av 

kontinuitet i ett långsiktigt boende 

 

Inriktning 5 avser Kallebäck och Bergsjöhöjds särskilda boenden för personer 

med missbruks- och psykosocial problematik, ett aktivt pågående missbruk och 

en långvarig historik med insatser inom både socialtjänst och sjukvård. 

Samsjuklighet med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är vanlig och det är 

vanligt att de som beviljas boende där är hemlösa/bostadslösa. För de personer 

som är under 65 år beviljas bostad med särskild service (5 kap. 7§) enligt 

socialtjänstlagen och för personer över 65 år beviljas särskilt boende (5 kap. 5§) 

enligt socialtjänstlagen. Det innebär att Kallebäck och Bergjsöhöjd inte 

generellt sett kan kallas äldreboende, vilket tillsammans med målgruppens 

karaktär motiverar att denna inriktning undantas valfrihetssystemet.  

Inriktningarna 3 och 4 har varit föremål för diskussion i 

stadsdelsförvaltningarna och på äldreboendesamordningen utifrån både 

handläggning och verkställighet. 

Några av sektorscheferna för äldre och hälso- och sjukvård har utrett frågan 

under hösten. De kom fram till personer som har diagnostiserad 

demenssjukdom med BPSD-problematik (inriktning 3) ska kunna få sina behov 

tillgodosedda inom enheter för personer med demenssjukdom (inriktning 2). 

Sektorscheferna föreslår därför att inriktning 3 tas bort. 

När det gäller personer med svår beteendemässiga symptom vid psykiatrisk 

sjukdom (inriktning 4) föreslår de att denna inriktning undantas från 

valfrihetssystemet. 

2.2.5 Medboende i särskilt boende 

När båda makar, sambor eller registrerade partner beviljas särskilt boende 

framgår det av socialtjänstförordning (2001:937) 2 kap. 2§ att de ska beredas 

plats i samma boende, om de begär det. Nedanstående handlar om medboende 

där endast den ena av makarna har beslut om särskilt boende. 

 Nuvarande förhållande i Göteborgs Stad 

Enligt förarbetena till lagförslaget finns inga skäl att exakt försöka ange hur 

boendet ska vara utformad mer än att det ska motsvara en skälig levnadsnivå, 

att makar och sambor ska känna att de sammanbor och att det så långt det är 

möjligt ska motsvara de önskemål som sökanden har. Den sökande kan således 

inte kräva att boendet utformas på visst sätt.   
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I Göteborgs Stads riktlinjer för makar/sammanboendes möjlighet att sammanbo 

i äldreboende vid olika omsorgs- och vårdbehov, beslut i kommunfullmäktige 

2013-01-31§10 framgår att stadsledningskontoret inte fann anledning till att 

avtala bort besittningsrätten om den medboende blev ensam kvar.  

Som skäl angavs att det då endast fanns ett fåtal medboende medflyttande som 

valt att bo kvar när make/maka eller sambo avlidit. I tjänstutlåtandet skrivs att 

det kan blir en ekonomisk konsekvens om många personer utan biståndsbehov 

till särskilt boende väljer att bo kvar när den biståndsberättigade maken eller 

sambon har avlidit.  

Utdrag från riktlinjerna: 

”Stadsdelarna har identifierat 84 lämpliga lägenheter för parboende. Antalet 

lämpliga lägenheter för parboende varierar mellan stadsdelarna, några har 

förhållandevis stor andel av de 84 och fyra av stadsdelarna har angett att de 

inte har någon lämplig lägenhet. Det finns dock inget som hindrar att makarna 

väljer att flytta samman i någon av stadens andra lägenheter i särskilt boende 

antingen stadigvarande eller tillfälligtvis till dess att större lägenhet kan 

användas. Att personalen har möjlighet till en god arbetsmiljö behöver särskilt 

beaktas i samband med att två personer väljer att bo i en mindre lägenhet.  

 

I de fall det handlar om äldreboende med särskild inriktning mot demens är det 

särskilt angeläget att komma fram till ett lämpligt boendealternativ eftersom det 

torde vara mycket påfrestande för en make/maka eller sambo utan sådana 

behov att bo på sådan enhet. Alternativ i sådana ärenden kan vara att båda 

sammanbor på ett äldreboende utan särskild inriktning eller att det undersöks 

om det kan finnas andra lämpliga boendealternativ för den medboende.   

 

Att erbjuda make utan eget biståndsbehov en egen lägenhet på samma enhet 

där den biståndsberättigade bor är normalt sett inte möjligt 

 

Om den medboende så önskar kan överenskommelse göras om att få ta del av 

viss service som boendet erbjuder. ex. mat. Den medboende faktureras i så fall 

för mat enligt gällande taxa” 

 

Inventering 2012 visade att det fanns det 15 sammanboende makar. Exakt antal 

”ensamma kvar” kan inte utläsas (det skrivs ett fåtal). Ny inventering är 

genomförd i november 2019. Den visar att det finns tio par som är 

sammanboende där den ena maken har biståndsbeslut samt nio enskilda där den 

medboende utan biståndsbeslut bor kvar efter att biståndsberättigade maken 

avlidit. Det är ingen stor förändring över åren, det har dock skett en liten ökning 

av antalet ensamma kvar, utan biståndsbeslut.  

 

Ersättning till det särskilda boendet för en medboende samt vilken 

stadsdelsnämnd som ska ersätta den tomgångsplats som uppstår när en 

medboende utan biståndsbeslut bor kvar har varit föremål för behandling. 

Beslut i kommunfullmäktige 2018-09-13 §24. Riktlinjen säger att 

”handläggnings- och kostnadsansvarig nämnd för den medboendes eventuella 

hemtjänstinsatser är den stadsdelsnämnd som var befolkningsansvarig nämnd 

när beslut om medboende beviljades. Bedömningar, verkställighet och 
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kostnadsreglering för aktuella biståndsinsatser måste ske i samarbete mellan 

stadsdelsförvaltningarna. Om den medboende får behov av särskilt boende 

gäller samma ansvarsfördelning som för alla andra som ansöker och får beslut 

om särskilt boende. När den medboende bor ensam kvar och inte har eget 

beslut om särskilt boende, blir stadsdelsnämnden där det särskilda boendet är 

beläget handläggnings- och kostnadsansvarig”. 

 

Ramavtalsupphandlingen av äldreboendeplatser har inte omfattat medboende. 

Frågan om medboende är inte behandlad inom avtalet med Tre Stiftelser eller 

LOU upphandlade driften av äldreboendena Lotsen (Majorna-Linne) och 

Götaholm (Östra Göteborg).     

 

Medboende som bor ensamma kvar utan biståndsbeslut är en frågeställning som 

lyfts från stadsdelsförvaltningarna främst utifrån kostnader som uppstår när inte 

lägenhet kan användas till en biståndsberättigad person. 

Därtill finns frågor kring fastighetsbeståndet och lämpliga lägenheter för 

parboende.  

 Juridiska förutsättningar 

Rätten till sammanboende regleras i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen (2001:453)  

där det anges att för den som har beviljats eller beviljas bistånd till sådan 

särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § SoL ska det ingå i skälig 

levnadsnivå att kunna sammanbo med sin make eller sambo. Det gäller under 

förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan 

bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Det 

gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild 

boendeform.  

Ett biståndsbeslut om insats i form av äldreboende kan alltså medföra att den 

enskilde som beviljats insatsen kan ha rätt till parboende. Fråga uppstår då om 

den medföljande har rätt att bo kvar för det fall den enskilde som beviljats 

insatsen avlider. Ett beslut om insats i form av äldreboende upphör att gälla för 

det fall den enskilde som beslutet avser avlider. Något beslut om rätt till insats 

som faller inom ramen för de tjänster som omfattas av LOV föreligger då inte, 

om inte den efterlevande själv beviljas insatsen genom ett beslut som avser 

denne. Att fortsätta bevilja bistånd till den efterlevande i form av bostad inom 

ramen för LOV torde därför inte vara möjligt då lagen uttömmande räknar upp 

de tjänster som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt aktuell lag.   

I förarbetena till 4 kap. 1c § socialtjänstlagen anges bl.a. följande: 

När det gäller frågan om hyreslagens bestämmelser och besittningsrätt anser 

regeringen att det är frågor som inte ska påverkas av detta lagförslag. 

Kommunerna har möjlighet, liksom i dag, att bestämma hur avtalen ska vara 

utformade och om man vill avtala bort besittningsrätten. Det vore enligt 

regeringens bedömning att gå för långt att i detalj ange hur det ska se ut i alla 

situationer. 

Hyreslagstiftningen visar på att det finns olika alternativa vägar att gå. 

Regeringen anser således inte heller att det är möjligt att i detalj ange vilka 
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rättigheter den medflyttande parten har i samband med dödsfall för den make 

eller sambo som har bistånd i form av särskilt boende. Boendesituationen måste 

i dessa fall lösas i samförstånd med efterlevande part men det är viktigt att den 

personen redan från början är införstådd med vad som gäller. Det kan inte heller 

uteslutas att den bästa boendeformen för den efterlevande då är att få insatsen 

särskilt boende och kunna bo kvar i samma fastighet. (Prop. 2011/12:147 sida 

38) 

Sveriges Kommuner och Landsting har i ett cirkulär (12:51) förtydligat frågan 

om hyresförhållande och besittningsrätt samt möjliga situationer avseende 

parboende i särskilda boenden. I de fall de boende har ensam dispositionsrätt till 

en permanentbostad och hyra betalas för boendet är hyreslagen tillämplig även i 

fråga om boenden som tillhandahålls med stöd av SoL. Detta innebär också att 

det vanligen föreligger en direkt besittningsrätt. I fråga om sammanboende 

make eller sambo, så har de i normalfallet rätt att överta en gemensam lägenhet 

efter separation eller dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt 

till boendet.  

I de fall kommunerna anser att medflyttande makar inte ska bo kvar i särskilda 

boendet efter det att biståndsberättigade make/maka eller sambo avlidit finns 

två alternativa tillvägagångssätt. 

• Det ena är att det till hyresavtalet bifogas en bilaga som preciserar att 

det är fråga om ett särskilt kategoriboende och att avtalet kan komma att 

sägas upp för de fall hyresgästen inte tillhör kategorin eller inte är i 

behov av bostad för parboende. 

• Det andra tillvägagångssättet är att hyresgästen avstår besittningsrätten. 

Ett sådant avstående ska vara skriftligt och upprättas i särskild handling. 

Make eller sambo som ska bo i lägenheten ska godkänna avståendet och 

slutligen ska hyresnämnden också godkänna ett sådant avstående.  

 

I Göteborgs Stad har det tidigare inte ansetts föreligga ett behov av att avtala 

bort besittningsrätten för den biståndsberättigades medföljande då det i 

praktiken sällan förekommit att en medföljande önskat bo kvar. Mot bakgrund 

av att staden nu avser att införa ett valfrihetssystem för äldreboende kan det 

dock finnas anledning att se över hur staden ska agera fortsättningsvis. För det 

fall en medföljande kan ha besittningsrätt till en bostad vid val av staden som 

utförare kan det ifrågasättas om staden agerar konkurrensneutralt. En sådan rätt 

skulle kunna påverka den enskildes val av utförare. Krav på att privata utförare 

ska erbjuda detsamma bör inte kunna uppställas då ett vanligt hyresavtal faller 

utanför tillåtna tjänster för valfrihetssystem. För det fall staden ska ändra sin 

hantering av efterlevande medföljandes besittningsrätt behöver detta regleras i 

de hyresavtal som staden ingår. Ett sådant avstående av besittningsrätten kräver 

en viss administration från stadens sida. Därutöver behöver den praktiska 

handläggningen ses över så att staden tydligt informerar så att de 

sammanboende är införstådda med förutsättningarna vid val av parboende.  

Vad gäller de privata utförare som ska ingå i kommande valfrihetssystem och 

som kan erbjuda parboende, behöver de sannolikt reglera frågan om 

besittningsrätt i hyresavtal med den biståndsberättigade och dennes 

medföljande. Ramarna för frågan torde kunna hanteras inom ramen för 
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förfrågningsunderlaget, men det framstår som lämpligt att respektive privat 

utförare upprättar och tecknar hyresavtalen jämte eventuella överenskommelser 

med de boende om att avstå från besittningsrätten.  

 

 

 Omvärldsbevakning 
 

2.3.1 Medboende i särskilt boende 

Referensstad Krav Ersättning 

Stockholm Det är upp till 

respektive utförare att 

avgöra om man kan 

erbjuda parboende och 

valfrihet avseende var 

parboende ska 

verkställas råder 

således inte för den 

enskilde. 

2019: 

Kommunal regi 532 

kr per dygn och 

enskild regi 554 kr 

per dygn. För 

beställd hemtjänst för 

medboende 366 

kr/timme (kommunal 

regi) och 375 kr per 

timma (enskild regi) 

Nacka Framgår inte av 

förfrågningsunderlag 
- 

Uppsala Framgår inte av 

förfrågningsunderlag 
- 

Halmstad Framgår inte av 

förfrågningsunderlag 

- 

Mölndal Överlåter till utföraren 

att avgöra om 

medboende kan 

erbjudas. Krav är inte 

reglerat i 

förfrågningsunderlaget 

Ersättning utgår ej 

för medboende utan 

biståndsbeslut vid 

parboende 

 

 

2.3.2 Geografisk avgränsning 

Referensstad  

Stockholm Omfattar köp av plats i särskilt 

boende för personer 65 år och äldre i 

kategorierna somatisk vård och 

omsorg samt gruppboende för 

personer med demenssjukdom i ett 

valfrihetssystem inom Stockholms 

län 

Nacka Godkännande sker enbart av 

särskilda boenden inom kommunen. 
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Referensstad  

Uppsala Endast sökande som ansöker om 

godkännande för vård- och 

omsorgsboenden som geografiskt är 

belägna inom Uppsala kommun 

kommer att godkännas 

Halmstad Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Mölndal Valfrihetssystemet omfattar köp av 

plats i äldreboende för äldre inom 

Mölndals stads kommungräns. 

 

2.3.3 Boendeinriktningar inom valfrihetssystemet 

Referensstad  

Stockholm Förfrågningsunderlaget LOV 

omfattar boenden för somatisk vård 

och omsorg (personer som till följd 

av ålderdom, fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar eller allvarlig 

sjukdom har ett varaktigt behov av 

mer eller mindre omfattande vård- 

och omsorgsinsatser dygnet runt) 

samt gruppboende är avsett för äldre 

med demenssjukdomar.  

Stockholm har även profilboende för 

personer med behov av 

specialistkompetens. Dessa 

upphandlas enligt LOU.  

Nacka Det särskilda boendet godkänns för 

målgruppen äldre personer med 

behov av service och omvårdnad 

och/eller äldre personer med 

demenssjukdom. 

Nacka har även profilboende för 

personer med behov av 

specialistkompetens. Dessa 

upphandlas enligt LOU 

Uppsala Den sökande ska i sin ansökan ange 

hur samtliga platser inom 

kapacitetstaket är fördelade på 

omvårdnads- och demensinriktning. 

Halmstad Valfrihetssystemet omfattar 

äldreboendeplatser med 

helinackordering. Platserna kan 

finnas på enheter med somatisk 

inriktning och/eller med 

demensinriktning. 
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Referensstad  

Mölndal 

 

Valfrihetssystemet omfattar köp av 

plats i äldreboende (särskilt boende) 

för äldre enligt Socialtjänstlagen. 

Platserna kan finnas på enheter med 

somatisk inriktning och/eller med 

demensinriktning. 

 Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsdelsnämnderna är både beställare och utförare (producenter av 

äldreboende). I och med att det blir marknaden som styr över tillgången till 

lägenheter i särskilt boende förändras nuvarande styrmodell, där det finns en 

strävan om att tillgång och efterfrågan hålls samman. 

  

Stadsledningskontoret bedömer att stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd 

har ett arbete som kräver fokus på förändrad styrmodell och riskhantering för att 

inte LOV-systemet i sig ska bli kostnadsdrivande. Inför införandet av LOV 

krävs att stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd har gjort nödvändigt 

förberedelsearbete och är väl förberedda inför följande perspektiv: 

• Som producenter av äldreboende kan det vara svårt att få ekonomi om 

det finns några tomma lägenheter ”här och där”. Att ha 

konkurrenskraftiga och attraktiva särskilda boenden är avgörande för att 

klara ekonomin ur ett produktionsperspektiv.  

• En högre andel av de som får bifall till särskilt boende kommer troligen 

att tacka ja till erbjudande då det på sikt finns fler alternativ att välja 

mellan. Detta innebär en högre nyttjandegrad av särskilda boenden. 

I dagsläget tackar ungefär en tredjedel av brukarna nej till erbjuden 

lägenhet, vilket ger en tröghet i förmedlingsprocessen och svårigheter 

att planera.  

• En överkapacitet av särskilda boenden kan innebära att fler beviljas 

särskilt boende. Vilket betyder att myndighetsenheterna måste 

förbereda sig. 

 

Stadsledningskontoret bedömer att det finns utrymme att minska antalet 

korttidsplatser om kapaciteten av äldreboende ökar. De som har bifall till 

särskilt boende kan flytta till äldreboende istället för att vistas på korttidsplats i 

avvaktan på verkställighet. I dagsläget används 90 av de 335 korttidsplatserna 

till personer som väntar på verkställighet till särskilt boende, vilket inte är 

effektivt. 

 

Stadsdelsnämndernas/kommande äldrenämnds myndighetsenheter blir mycket 

viktiga utifrån att de fattar biståndsbeslut till särskilt boende och korttidsplatser. 

Fokus på beställarperspektivet är avgörande i riskhanteringsarbetet. 

 

Det stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd behöver säkerställa för att 

klara ekonomin i ett produktionsperspektiv är att tillse att egen produktion har 
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konkurrenskraftiga och attraktiva särskilda boende samt att ledtiderna i 

verkställigheten kortas. 

 

Stadsledningskontoret bedömer att valfrihetssystemet ska omfatta särskilda 

boenden inom Göteborgs stads kommungräns som geografiskt område. 

Enskilda som vill flytta till annan kommun än Göteborg har möjlighet att söka 

särskilt boende i enlighet med 2 kap. 8 och 9§§ SoL. Att ha en vidare geografisk 

gräns för valfrihetssystemet riskerar otydligheter utifrån folkbokföring och 

ansvar. Biståndshandläggare som har som uppgift att följa upp beslut om 

särskilt boende skulle också få lägga mer tid på uppföljningar om resvägarna 

utökas.  

 

Stadsledningskontoret bedömer att det i samband med ett införande av 

valfrihetssystem finns utrymme att inriktningarna 2 och 3 respektive 4 och 1 

slås samman (definitioner på inriktningar finns i avsnitt 2.2.5). Ursprunget till 

inriktning 4 är att platser inrättades inom Göteborgs Stads särskilda boenden i 

samband med psykiatriädelreformen. Reformen föregicks av 

psykiatriutredningen (SOU 1992:73) och genomfördes 1995. Mycket har hänt 

sedan dess gällande såväl synen på psykisk ohälsa, omsorgen och hälso- och 

sjukvård för målgruppen. I dagsläget finns modernare former av mediciner samt 

metoder för bemötande och god omsorg.  

 

Det innebär att det utöver särskilt boende för personer med 

missbruksproblematik, personer med missbruks- och psykosocial problematik 

(inriktning 5) blir två inriktningar kvar som därmed konkurrensutsätt i 

valfrihetssystemet. För att få logiska benämningar bedömer 

stadsledningskontoret att inriktningarna ska kallas: 

 

• vård och omsorgsboende 

• vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom 

 

Anvisning kan precis som idag definiera målgrupperna mer specifikt, som ett 

stöd i handläggning och verkställighet.  

 

Fördelar med detta är att det blir valfrihet för en hög andel av de som beviljas 

särskilt boende och att diskussioner mellan beställare och utförare minimeras 

vilket främjar kvarboende. Enskilda som idag får verkställighet på särskilda 

BPSD-inriktningar (beteendemässiga psykiska symptom vi demenssjukdom) 

utifrån exempelvis utåtagerande beteende kan bli lugnare efter personcentrerad 

vård och omsorg samt medicinering.  

 

Utförare av särskilt boende kan i utvecklingen av ”jämför service” definiera 

profil och kompetenser med mera vilket innebär att enskild kan utifrån sina 

behov och önskningar välja vart hen vill bo. 

Målgruppen med geriatrisk psykiatri/BPSD är en liten målgrupp. Om inte 

utförare väljer att profilera sig mot målgruppen finns risk att enskilda inte finner 



 

 

LOV- äldreboende 52 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

ett val som motsvarar behov. Det ställer också krav på biståndshandläggarens 

stöd till den enskilde i samband med val.  

Utifrån ovanstående behöver en revidering av anvisning för särskilt boende och 

korttidsplats behöver göras.  

Stadsledningskontoret bedömer att frågan om medboende måste hanteras utifrån 

en konkurrensneutralitet mellan olika utförare inom valfrihetssystemet. Utifrån 

signaler från stadsdelsnämnderna om ekonomiska konsekvenser av 

besittningsrätten för medboende är det högst troligt att frågan behövt väckas 

oaktat valfrihetssystem.  

Ett beslut om särskilt boende upphör att gälla för det fall den enskilde som 

beslutet avser avlider. Något beslut om rätt till insats som faller inom ramen för 

de tjänster som omfattas av LOV föreligger då inte, om inte den efterlevande 

själv beviljas särskilt boendet genom ett beslut som avser denne. Att fortsätta 

bevilja bistånd till den efterlevande i form av bostad inom ramen för LOV 

bedöms därför inte vara möjligt. Vad gäller de privata utförare som ska ingå i 

kommande valfrihetssystem och som kan erbjuda parboende, behöver de 

sannolikt reglera frågan om besittningsrätt i hyresavtal med den 

biståndsberättigade och dennes medboende.  

Att låta medboende som väljer Göteborgs Stads äldreboenden ha besittningsrätt 

till lägenhet i särskilt boende när den biståndsberättigade avlidit är inte 

konkurrensneutralt och kan inte stödjas.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att utföraren erbjuder lägenheter för 

parboende och bedömer att varje utförare ska avgöra om och i så fall hur många 

parboendelägenheter som denne kan tillhandahålla. Detta innebär att valfrihet 

inte fullt ut kan erbjudas enskilda med biståndsbeslut om medboende. Om 

behov av hjälp uppstår för en medboende i särskilt boende kan hen beviljas 

hemtjänst som då utförs av boendets personal. Beställande 

stadsdelsnämnd/kommande äldreomsorgsnämnd ska då skicka uppdrag till 

utföraren.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i särskilda boendeformer omfattar 

endast de som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform, således 

inte den medboende som får sina medicinska behov tillgodosedda via 

primärvården. Vid parboende i särskilda boendet ska dock boendets hälso- och 

sjukvårdspersonal kunna vara behjälplig för den medboende vid akut uppkomna 

sjukvårdsbehov. 

 

Ovanstående innebär att Göteborgs Stads riktlinjer för makar/sammanboendes 

möjlighet att sammanbo i äldreboende vid olika omsorgs- och vårdbehov 

behöver revideras. Medboende kan inom ramen för ett valfrihetssystem inte ha 

besittningsrätt till särskilda boendet när den biståndsberättigade maken/sambon 

avlidit. Göteborgs Stad behöver också som en konsekvens av detta reglera 

frågan om besittningsrätt i hyresavtalen. 

I samband med ansökan, handläggning och beslut om särskilt boende där det 

ingår i biståndet att make/sambo flyttar med som medboende är det mycket 
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viktigt att biståndshandläggaren tydliggör vad beslutet innebär för den 

medboende om denne blir ensam kvar i det särskilda boendet.  

3 Processen för ansökan till 
inflyttning 

 Stadsledningskontoret förordar 

• Ickevalsalternativet utgörs av närhetsprincipen, det vård- och 

omsorgsboende som ligger närmast den enskildes bostad och som har 

en lämplig inriktning. 

 

• Den enskilde kan välja bland de vård- och omsorgsboenden som 

Göteborgs Stad har kontrakt med. 

 

 

• Den enskilde kan välja tre olika boenden och har möjlighet att ställa sig 

i kö till något av de önskade boendena. 

 

• Äldreboendesamordningen ansvarar och administrerar kösystemet. 

 

 

• Biståndshandläggarens uppdrag till utföraren är styrande för insatsens 

utförande. 

 Utredning 

3.2.1 Nuvarande process för ansökan och inflyttning – 

valfrihet idag 

Handläggning av ansökan inom äldreomsorg 

Den enskilde, en anhörig, granne, personal inom sjukvården eller någon annan 

kan göra en anmälan eller ansökan om hjälp från äldreomsorgen i den stadsdel 

där den enskilde folkbokförd.                                                                                                                                                                    

Det kan göras på tre olika sätt:  

• På webben där den sökandes e-legitimation/Mobilt bankID måste 

användas 

• Kontakt med biståndshandläggaren i stadsdelen 

• Fylla i blankett på hemsidan och skicka in till handläggaren i den 

enskildes stadsdel 
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När anmälan eller ansökan har kommit in tar biståndshandläggaren inom 

äldreomsorgen kontakt med den som behöver hjälp. Biståndshandläggaren 

bokar in hembesök eller vårdplaneringsmöte om det behövs och den enskilde 

kan då möjlighet att berätta om sin situation. Om ansökan görs kommer 

biståndshandläggaren att göra en utredning.                                             

Biståndshandläggaren pratar till exempel med anhöriga och sjukvården om den 

enskilde godkänner det. Det är viktigt för biståndshandläggaren att få en så 

tydlig bild som möjligt behov av stöd och hjälp. Biståndshandläggaren gör efter 

samtalen en bedömning av om den enskilde får sina fysiska, psykiska, sociala 

och medicinska behov tillgodosedda eller om stöd behövs.                                                                  

Utredningen genomförs enligt Individens behov i centrum (IBIC) som är ett 

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för utredning och beslut. IBIC utgår 

från individens behov, resurser, mål, och resultat inom olika livsområden i 

dagliga livet.                                                                                                         

Utredningen avslutas med ett skriftligt beslut om den enskilde beviljas stöd eller 

inte. Vid ett avslag på ansökan ska det finnas information om hur man gör för 

att överklaga till förvaltningsrätten. Den enskilde kan alltid överklaga ett beslut 

som går hen emot.   

Utredningen och uppdraget som lämnas över till äldreboendesamordningen är 

grunden för hur den enskildes behov ska kunna tillgodoses på bästa sätt.                  

Den enskilde har möjlighet att ange tre alternativa önskemål om specifika 

särskilda boenden. Att välja ett specifikt särskilt boende och samtidigt få en 

verkställighet skyndsamt är inte alltid förenligt. Den enskilde har alltid 

möjlighet att flytta till ett särskilt boende och sedan sätta upp sig för byte till 

önskat särskilt boende.  

Uppdraget till boendeförmedlingen och äldreboendesamordningen innebär att 

det så långt som möjligt verkställa biståndsbeslutet med den enskildes önskemål 

om boende med de lägenheter som finns tillgängliga för förmedling. Besluten 

verkställs alltid i Göteborgs Stads egna boenden, Tre Stiftelser eller i 

entreprenadavtal i första hand. Finns ingen ledig lägenhet i det önskade boendet 

erbjuds man annat boende och kan sätta upp sig på byteslista eller vänta 

hemma. Den enskilde kan tacka nej till erbjudande.  

3.2.2 Erbjudande om vård- och omsorgsboende 

Biståndshandläggaren har ansvar för uppföljning av beslutad insats. Det innebär 

att tillsammans med den enskilde säkerställa att den beviljade insatsen 

genomförs som planerat och att målen med insatsen nås oavsett om det är i 

kommunens egna boenden eller privata boenden. För att uppnå god kvalitet ska 

uppföljning av insatsen ske kontinuerligt, minst en gång per år.            

Det finns en rutin framtagen när det gäller den del när boendesamordningen får 

uppdraget till sig gällande den enskildes val. 
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• Boendesamordningen har ansvar att erbjuda äldreboende till den 

sökande/ fullmaktshavare/förvaltare som har tre dagar på sig för att 

bestämma sig för att acceptera erbjudandet.  

• Om den sökande/ fullmaktshavare/förvaltare tackar nej vid två 

erbjudande och biståndshandläggare bedömer sig kunna motivera den 

sökande kontaktar boendesamordningen ansvarig 

biståndshandläggare/ersättare som då kontaktar den sökande för att 

erbjuda äldreboende. Boendesamordningen antecknar att erbjudandet 

går via handläggarna.  

• Boendesamordningen dokumenterar i boendemodulen och journalen 

anledningen till att den enskilde tackat nej vid de två tidigare tillfällena. 

• Om den enskilde/fullmaktshavare/förvaltare tackar nej till äldreboende 

vid tredje erbjudandet ska dialog föras om det fortfarande finns en vilja 

att flytta till äldreboende eller om ansökan ska återtas. 

• Biståndshandläggaren ska informera boendesamordningen om 

erbjudande av äldreboendet accepteras eller inte. Boendesamordningen 

ansvarar för att dokumentera detta i boendemodulen och journalen. 

Utifrån handläggarens utredning och beslut ska utföraren därefter tillsammans 

med den enskilde utforma en genomförandeplan eller arbetsplan där det 

dokumenteras vilka insatser och hur dessa insatser ska utföras. Beslutande 

myndighet ska ta del av upprättad och reviderad genomförandeplan för att 

kvalitetssäkra att de planerade insatserna ger förutsättningar att nå målet med 

beslutet.       

3.2.3 Förändringsbehov på nuvarande process 

Äldreboendesamordningen har redan idag ett tydligt uppdrag när det gäller att 

tillvarata den enskildes önskemål med erbjudande om lämpligt boende. Den 

förändring som behöver ske i en övergång är att den blir den enskilde som kan 

välja var hen vill bo. Det blir därför inte möjligt att i första hand verkställa 

beslut inom Göteborgs Stads boende eller i entreprenadavtal och Tre Stiftelser i 

första hand. 

3.2.4 Påverkan på äldreboendesamordningens uppdrag 

 Påverkan på övriga uppdrag 

Enheten för kontrakt och uppföljning som för närvarande är organiserad på 

stadsledningskontoret kommer att få ett utökat uppdrag som även omfattar LOV 

inom äldreboende. Den resurs som finns inom äldreboendesamordningen med 

uppdraget att utvärdera privat verksamhet förs över från 

äldreboendesamordningen till enheten för kontrakt och uppföljning, med 

motsvarande en årsarbetare.  
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3.2.5 Attraktiva boenden 

I utvärdering av stadens äldreboendesamordning beskrivs att det saknas data om 

söktryck för olika boenden, eftersom uppgifter om önskat boende inte kan 

sparas i Treserva. Boendesekreterarna vet att vissa boenden alltid har många 

sökande.  

I en genomlysning som gjordes 2018 med ett slumpmässigt urval på 300 

personer och kopplat till vilka äldreboende som mest förekommer i önskemål. 

Utfallet kan indikera på ett högra söktryck till Göteborgs Stads centrala 

områden och till områden i Väster. Till de nordöstra delarna söker sig i regel 

enbart de som bor i området, se nedan. 

 

Några boenden har svårt att attrahera hyresgäster och finns sällan med som 

förstahandsval. Boendena ligger framför allt i nordost och invånare från andra 

stadsdelar tackar för det mesta nej vid erbjudande om plats. 

3.2.6 Påverkan på valfrihet i ett valfrihetssystem enligt 

LOV  

 Val, omval och icke-val 

Den upphandlande myndigheten ska lämna information till enskilda om 

samtliga utförare som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för 

valfrihetssystemet. Informationen ska enligt samma bestämmelse vara saklig, 

relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig och konkurrensneutral. Den 

upphandlande myndigheten är skyldig att informera de enskilda i ett 

valfrihetssystem om vilka leverantörer de kan välja mellan.  

Den enskilde bör till exempel få information om: 

• vilka tjänster leverantörerna tillhandahåller 

• kompetens hos personalen 

• leverantörens verksamhetsmål och speciella inriktningar 



 

 

LOV- äldreboende 57 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

För att ett valfrihetssystem ska fungera väl ska den enskilde ha en möjlighet att 

själv välja utförare menar Konkurrensverket. Detta innebär att den enskilde får 

välja utifrån egna behov och önskemål. En viktig förutsättning för den enskildes 

val är tydlig och objektiv information om valalternativen, hur leverantör, 

uppsägningstider och var brukaren ska vända sig för att göra ett omval. Det är 

även viktigt att anpassa informationen och informationskanalerna. Det kan 

bland annat innebära att mer skriftlig information är nödvändig. Kommunen bör 

även publicera utförarnas kvalitetsresultat och kundundersökningar i samband 

med valsituationen så att brukarna kan jämföra utförarnas kvalitet.  

Den upphandlande myndigheten bör även ange villkoren i 

upphandlingsdokumenten. 

Efterfrågan utgörs av den enskildes val av utförare. Den bestäms av 

medvetenhet om valmöjligheten, om tillgången och förståelsen av information, 

samt av styrkan, eller förmågan, att aktivt välja utförare. Vidare är 

utformningen av valsituationen för den enskilde avgörande om det kommer att 

göras några aktiva och medvetna val överhuvudtaget. Att tvingas välja vid ”fel” 

tillfälle fungerar inte. Att istället inbjudas att välja när man är redo, har tid samt 

har egna såväl som andras erfarenheter att luta sig tillbaka mot, förbättrar 

förutsättningarna för framgång avsevärt menar både Konkurrensverket samt 

Socialstyrelsen i sin uppföljning. Om inte brukarna har rimliga förutsättningar 

att välja den utförare som bäst uppfyller den enskildes behov kan knappast ett 

valfrihetssystem fungera. Konkurrensverkets utgångspunkt är att 

valfrihetssystem där brukarna väljer utförare har goda möjligheter att ge upphov 

till en kvalitetshöjande konkurrens. 

Socialstyrelsen betonar att genom valsystemet ska den enskilde kunna få makt 

över verksamhetens innehåll och kvalitet. Genom valet ska den enskilde också 

kunna sortera bort de utförare som inte håller måttet. Att på så sätt stärka den 

enskilda människans ställning är avsikten. Människor med behov av vård och 

omsorg tycker att det är viktigt att kunna välja utförare. 

 Val av vård- och omsorgsboende 

Valet gäller alla vård- och omsorgsboenden som ingår i valfrihetssystemet, 

det vill säga Göteborgs Stads egna boenden och privata boenden. 

Valfrihetssystemet gäller vård- och omsorgsboende i enlighet med 

biståndsbeslutet. Detta innebär till exempel om behovet avser en speciell 

kompetens eller omsorg så begränsas valmöjligheten till de boenden som 

erbjuder detta. Den enskilde ska som huvudregel kunna bo kvar på boendet 

till livets slut, så kallat kvarboende.  

Vid införande av valfrihetssystemet i Göteborg finns ambition om att öka 

möjligheten för en större del av målgruppen att göra aktiva val av utförare. För 

att det ska bli möjligt kommer det vara av vikt att: 

• staden ställer krav på utförare att lämna relevant information som 

underlag 



 

 

LOV- äldreboende 58 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

• den enskilde kan få tillgång till relevant information om 

Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden samt godkända utförare på 

ett enkelt och tillgänglighetsanpassat sätt 

• tydliggöra biståndshandläggarens roll så att den enskilde kan få 

relevant vägledning i val och omval av utförare utifrån individuella 

behov och önskemål 

• ta fram en checklista för vilken information som handläggaren 

ska ge den enskilde 

• tydliggöra Kontaktcenters roll kring information om 

valfrihetssystemet och vilka utförare som den enskilde kan välja mellan. 

(Kontaktcenter ska inte vägleda den enskilde i valet då de uppgifter om 

den enskildes behov och önskemål som behövs för att kunna vägleda 

bedöms vara känsliga uppgifter som ansvarig biståndshandläggare ska 

hantera utifrån socialtjänstsekretessen) 

Valet av utförare är en möjlighet för den enskilde. Den som inte vill välja ska 

kunna avstå. Biståndshandläggaren har ett ansvar att vägleda den enskilde vid 

val av utförare, men har inte möjlighet att rekommendera en utförare. 

Information av intresse kan vara till exempel särskild kompetensinriktning, 

specifik inriktning på boendet, att det finns personal som talar andra språk än 

svenska. 

För personer som inte själva har förmågan att välja utförare gäller i första hand 

handläggarens ordinarie arbetssätt gällande anmälan om behov av legal 

företrädare (god man/förvaltare) och ombud. 

Den enskilde ska precis som i nuvarande organisering kunna välja upp till tre 

äldreboenden. En jämförelsetjänst av god kvalitet är därför viktig, dels för den 

enskilde med anhörig/företrädare ska kunna jämföra boende, dels som underlag 

för biståndshandläggaren som ska informera och stödja den enskilde. Det 

behöver också finnas motsvarande information som kan lämnas till den 

enskilde.  

Valet för den enskilde behöver stämma överens med vilken inriktning och profil 

som det önskade boendet har. Lika viktigt är det att boendets medarbetare har 

den kompetens som motsvarar den enskildes behov. Det ska också vara möjligt 

med kvarboende tills livets slut. 

Det är den enskilde som väljer utförare och utföraren kan inte tacka nej när det 

finns ledig plats. 

 Omval av vård- och omsorgsboende 

Den enskilde har möjlighet att stå kvar i ”kö” utifrån möjligheten att välja tre 

alternativ om inte förstahandsvalet har haft ledig kapacitet. Den enskilde ska bo 

i ett vård- och omsorgboende i tre månader innan personen som tidigast erbjuds 

byte. De enskilda hinner då bo in sig och känna efter om de ändå trivs. 

Kännedomsdatum (när man meddelar att man önskar byta) noteras som ”kö-

datum” i byteslistan.  
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 Omvärldsbevakning 

3.3.1 Val och omval 

Referensstad Omval 

Stockholm Den enskilde får själv välja vilket 

boende, av dem som ingår i 

valfrihetssystemet och motsvarar den 

enskildes behov. 

Köhanteringssystem, få stå i kö till 

max 3 boenden samtidigt. Har alltid 

rätt att flytta till annat boende. 

Nacka Kunden har rätt att byta anordnare 

efter kontakt med 

biståndshandläggaren som kontaktar 

placeringsansvarig. 

Uppsägningstiden följer 

hyreskontraktet 

Uppsala Den enskilde kan fritt välja bland alla 

utförare och boenden som 

äldrenämnden har avtal med. Kan 

ställa sig i kö till 3 boenden. Har rätt 

att stå kvar i kön även om hen väljer 

att flytta till annat boende i avvaktan 

på ledig plats 

Halmstad  Fritt val att ge möjlighet att välja på 

vilket boende den vill bo.  

Mölndal Den enskilde får välja bland de 

boenden som ingår i 

valfrihetssystemet. Har möjlighet att 

ställa sig i kö till önskat boende. 

Alltid rätt att byta boende. 

 

3.3.2 Ickevalsalternativ 

I 9 kap 2 § LOV anges att det ska finnas ickevals alternativ för de enskilda som 

inte vill eller kan välja leverantör. Detta ska vara ett kvalitativt fullgott 

alternativ. Den upphandlande myndigheten måste i förväg bestämma vad som 

ska gälla i det fall en enskild inte väljer leverantör och kan därför inte slumpvis 

välja bland de leverantörer som den tecknat avtal med. Det regleras inte i LOV 

på vilket sätt ickevalsalternativet ska utformas, utan myndigheterna själva 

avgöra vad alternativet ska vara. Det finns ingen möjlighet att överpröva val av 

ickevalsalternativ.  
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3.3.3 Ickeval 

Referensstad Ickeval 

Stockholm Närhetsprincipen, det boende som 

ligger närmast den enskildes ordinära 

boende oavsett regiform. 

Nacka Närhetsprincipen, det boende som 

ligger närmast 

folkbokföringsadressen oavsett regi. 

Uppsala Erbjuds första tillgängliga plats inom 

ett boende för den egna målgruppen 

Halmstad  Ickeval erbjuds i den första lediga 

lägenheten. 

Mölndal Mölndals stads egen regi eller 

upphandlad entreprenad. 

 Stadsledningskontorets bedömning 
För Göteborgs Stad innebär möjligheten för den enskilde att välja boende inga 

omfattande konsekvenser då äldreboendesamordningen redan har uppdrag 

utifrån den enskildes behov och önskemål. Den skillnad som bedöms finnas 

avser den del att stadens verksamheter idag ska väljas i första hand och att den 

enskilde inom ramen för LOV kan välja utförare som är godkänd och valbar. 

Det är dock av vikt att verksamhetens inriktning stämmer överens med den 

enskildes behov och att den enskilde får information och stöd av 

biståndshandläggaren inför valet. 

Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja och välja om utförare 

samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val under förutsättning 

att det finns ett biståndsbeslut om insats. Alla vill eller kan inte göra aktiva val. 

Därför blir ickevals alternativet viktigt så att det också stämmer överens med 

den enskildes behov. 

För Göteborgs Stads verksamheter innebär brukarens rätt att välja att egenregin 

blir konkurrensutsatt. Det förutsätter ett förberedelsearbete i 

stadsdelsnämnderna, både vad gäller kvalitet och god information så att den 

enskilde kan välja. 

Med det ickevalsalternativ som föreslås sker en konkurrensneutral fördelning 

oavsett om det är stadens egenregi eller privat utförare.  

Då ersättningsmodellen är likvärdig för utförarna så är bedömningen den att 

ingen påverkan sker utifrån ekonomiska förutsättningar gällande ersättningen 

till utförare, De delar som är relevanta handlar mer om kvalitet och attraktivitet 

när den enskilde ska göra sina val. För närhetsprincipen vid icke-val sker en 

mer rättvis fördelning av boende, oavsett om det är Göteborgs Stads egen regi 

eller privat utförare. 
Stadsledningskontoret föreslår därför att ickevalsalternativet bör utgöras av 

närhetsprincipen, det vård- och omsorgsboende som ligger närmast den 
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enskildes bostad och som har en lämplig inriktning. Detta medför en 

konkurrensneutralitet mellan utförare. 

4 Krav på tjänstens innehåll 
och utförande 

 Stadsledningskontoret förordar 

• Utföraren ska följa gällande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd  (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med 

stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

 

• Utföraren ska följa gällande lagstiftning och se till att 

sekretessbestämmelserna efterlevs. 

 

• Utföraren ansvarar för att inhämta samtycke från den enskilde. 

 

• Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. 

 

• Tilldelade behörigheter ska enligt dessa bestämmelser motsvara 

befattningshavarens aktuella arbetsuppgifter. 

 

• Loggningskontroller ska utföras varje månad. 

 

• Utföraren ska ansvara för att genomförandeplan upprättas inom två 

veckor efter att den enskilde har flyttat in på vård- och omsorgsboendet, 

samt att genomförandeplanen utvärderas årligen eller oftare vid behov. 

 

• Utföraren ska använda IBIC som metod för dokumentationen. 

 

• Utföraren är skyldig att medverka vid uppföljning, där 

genomförandeplanen utgör en del. 

 

• Utföraren ska ha utsedd kontaktpersonal med tydligt uppdrag för varje 

enskild i vård- och omsorgsboendet.  

 

• Kontaktpersonalen ska medverka vid upprättande och uppföljning av 

genomförandeplan alternativt arbetsplan. Kontaktpersonalen ska vara 

väl känd för den enskilde.   

 

• Utföraren ansvarar för att inhämta samtycke från den enskilde. 
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• Utföraren ska ha väl utvecklade rutiner för god person-, omsorg- och 

tidskontinuitet. 

 

• Utföraren ska ha rutiner för samarbete internt mellan personal som har 

det dagliga ansvaret för den enskilde. 

 

• Utföraren ska följa Göteborgs Stads värdighetsgarantier. 

 

• Utföraren ska arbeta så att socialtjänstlagens kvalitetskrav uppfylls 

avseende service, vård och omsorg. 

 

• Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. 

 

• Tilldelade behörigheter ska enligt dessa bestämmelser motsvara 

befattningshavarens aktuella arbetsuppgifter. 

 

• Utföraren ansvarar för ledsagning till läkare, tandvård och liknande. 

 

•  Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar. 

 

• Utföraren ansvarar för att behovet av hälso- och sjukvård samt 

omvårdnad uppfylls enligt gällande lagar och föreskrifter dygnet runt. 

 

• Utföraren ska vara väl känd med och följa gällande lagar och 

föreskrifter, samt följa de av Göteborgs Stads mål och riktlinjer som 

krävs för området.  

 

• Utföraren ska vara väl känd med och följa Hälso- och sjukvårdsavtalet i 

Västra Götaland 

 

• Utföraren ansvarar för att utse verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen.  

 

• Utföraren ansvarar för att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) enligt gällande lagar och föreskrifter, samt har utöver detta, 

möjlighet att utse medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 

 

• Utföraren som tillika är vårdgivare ska vid start av verksamhet ha en 

utsedd funktion som svarar för anmälan enligt Lex Maria till IVO. 

Utföraren ska informera Göteborgs Stad om anmälan. 

 

• Sjuksköterskekompetens ska finnas tillgänglig med möjlighet till 

hembesök dygnet runt. 
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• Utföraren ansvarar för att behov av insatser från arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut uppfylls.  

 

• Sjuksköterska med förskrivningsrätt för läkemedelsnära produkter ska 

finnas att tillgå efter behov.  

 

• Utföraren ansvarar för förskrivning av personliga hjälpmedel.  

 

 

• Vid inflyttning följer kostnadsansvaret med om den enskilde har 

hjälpmedel förskrivna sedan tidigare. 

 

• Utföraren ansvarar för att medicinsk journal förs enligt gällande lagar 

och föreskrifter. 

 

• Utföraren ansvarar för att avtal upprättas i enlighet med Västra 

Götalandsregionens läkaransvar och enligt patientens val, för att säkra 

av läkare utförda medicinska bedömningar, utredningar och 

behandlingsinsatser, inklusive hembesök, planerat och oplanerat dygnet 

runt.  

 

• Utföraren ansvarar för att inom ramen för sitt kvalitetsledningssystem 

ha rutiner för när och hur delegering får ske och vilken kompetens och 

kunskap som krävs enligt gällande lagar och föreskrifter. 

 

• Utföraren ansvarar för att personal ges förutsättningar samt har 

grundläggande kompetens för att kunna utföra delegerade/ordinerade 

hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett patientsäkert sätt.  

 

• Utföraren ska följa gällande lagar och föreskrifter, samt riktlinjer kring 

grundläggande vårdhygieniska principer/basal hygien. Utföraren ska 

också tillse att medarbetarna har goda kunskaper och följsamhet, samt 

får kontinuerlig information och utbildning.                                                                                                                                                 

 

• Utföraren ansvarar för att det finns tillgång till och bekostar 

förbrukningsartiklar och engångsmaterial i verksamheten, i enlighet 

med gällande vårdhygieniska principer/basala hygienrutiner.  

 

• Utföraren ansvarar för att det finns tillgång till och bekostar 

medicintekniska produkter (MTP), samt att service och kontroll utförs 

med adekvat regelbundenhet och att registrering av produkt sker enligt 

lagar och föreskrifter.                                                  

 

• Utföraren ansvarar för och bekostar grundutrustning av medicintekniska 

produkter (MTP). Se bilaga. 
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• Utföraren ska säkra att förskrivare och annan personal som berörs ska 

ha kompetens enligt de direktiv som Västra Götalandsregionen sätter 

för förskrivare och annan personal som berörs av personligt förskrivna 

hjälpmedel. 

 

• Utföraren ansvarar för att i enlighet med Västra Götalandsregionens och 

länets kommuners överenskomna riktlinje samverka vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, samt för att vara ansluten 

till aktuell IT-tjänst (SAMSA).                                                                                      

 

• Utföraren har enligt gällande avtal mellan kommun och region ansvar 

för att den boende ska kunna återvända till boendet efter vård på 

sjukhus, om denne av ansvarig läkare bedömts som utskrivningsklar. 

Utföraren har betalningsansvar som följer gällande regelverk. 

 

• Utföraren ansvarar för att det för varje verksamhet finns behörig person 

för att utfärda intyg om nödvändig tandvård. 

 

• Utföraren ansvarar för att personal bistår tandvården vid den årliga 

munhälsobedömningen samt att personal följer instruktioner om 

åtgärder. 

 

• Utföraren ansvarar för att hos Västra Götalandsregionen ansöka om och 

för upprättande av akutläkemedelsförråd, samt för transportkostnader av 

dessa läkemedel 

 

• Utföraren ansvarar för att ta hand om och stå för transport och förvaring 

av avlidna. 

 

• Utföraren ska vara ansluten och arbeta utifrån kvalitetsregistren BPSD 

och Svenska palliativregistret. Utföraren ska genomföra 

riskbedömningar med evidensbaserade metoder utifrån Senior Alert. 

 

 

• Utföraren ska årligen lämna en patientsäkerhetsberättelse till 

beställande nämnd när så begärs och senast 1 mars. 
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 Utredning  

4.2.1 Ledningssystem för kvalitet 

Av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare eller den som bedriver 

socialtjänst ska ansvara för att ett ledningssystem finns för verksamheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska utföraren 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

För de uppgifter som ingår i arbetet ska det finnas en beskrivning hur 

uppgifterna är fördelade i verksamheten. 

En fortlöpande bedömning ska ske om det finns risk för att händelser som skulle 

kunna inträffa som kan medföra brister i kvaliteten. 

4.2.2 Avvikelser  

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår avvikelsehantering. En avvikelse 

kan till exempel vara bristfälligt utförd eller utebliven insats, bristande 

dokumentation eller informationsöverföring, brist i omvårdnad, fallolycka 

osv. 

Syftet är att öka kunskaperna om riskerna i verksamheten genom att 

tillvarata erfarenheter och arbeta med förebyggande åtgärder för att 

avvikelser inte ska upprepas. Varje enskild ska kunna känna sig trygg och 

säker i kontakten med verksamheten och varje medarbetare ska kunna utföra 

sitt arbete under sådana förutsättningar att verksamheten är kvalitetssäkrad.  

4.2.3 Lex Sarah 

Lex Sarah avser de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) som reglerar 

anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden till den som bedriver verksamheten.  

Det omfattar: 

• anställda 

• uppdragstagare 

• praktikanter under utbildning 

• deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. 

Det ingår också skyldighet för den som bedriver verksamheten att utreda, 

dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga 

risken för ett missförhållande. Skriftliga rutiner ska finnas för detta. Utföraren 

ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera avvikelser, 

missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.  
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Utföraren ansvarar för att Göteborgs Stad omedelbart informeras om inkommen 

rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.  

Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett 

rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är 

allvarligt snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet. 

Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver 

verksamheten och ges till den som omfattas av skyldigheten när hen påbörjar en 

anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande.                                                                                                                    

Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO), utan det görs av den som är utsedd för detta. Information om 

vem i verksamheten som är utsedd att vara mottagare av rapporter ska också ges 

vid det första tillfället samt vid senare tillfälle om förändring av mottagare görs. 

Informationen ska därefter ges återkommande.  

Utföraren ska särskilt informera Göteborgs Stad om en anmälan skickas till 

IVO. Utföraren ska skicka till Göteborgs Stad kopian på anmälan till IVO och 

en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. 

Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, 

ställningstagande samt vidtagna och planerade åtgärder. 

4.2.4 Synpunkter och klagomål 

Om den enskilde inte är nöjd med den stöd som utförs är det viktigt att veta var 

den enskilde ska kunna vända sig. I första hand bör den enskilde vända sig 

direkt till den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal 

som till exempel kontaktpersonal. Den enskildes handläggare är den som den 

enskilde ska vända sig till om exempelvis om den enskilde önskar att byta 

utförare. Utföraren ska ha skriftlig rutin för hur den enskilde och andra ska 

kunna framföra synpunkter och klagomål. Rutinen ska vara känd av samtliga 

medarbetare.  

Sammanställning och analys 

Utföraren ska sammanställa och analysera inkomna rapporter, klagomål och 

synpunkter för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 

kvaliteten. Sammanställning och analys ska följas upp i verksamhetens 

förbättringsarbete, samt finnas med i årlig kvalitetsrapport. 

4.2.5 Verksamhetens kvalitet och innehåll 

Socialstyrelsen definierar kvalitet som ”att verksamheten uppfyller de krav och 

mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- 

och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 

beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter”. 
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Socialstyrelsen framhåller att god kvalitet förutsätter att vården och omsorgen 

är;  

• kunskapsbaserad  

• individanpassad  

• säker 

• tillgänglig  

• jämlik 

För att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad bl.a. att personalen har 

relevant kompetens och erfarenhet. Individanpassad vård och omsorg innefattar 

bland annat samordning, självbestämmande, delaktighet, frivillighet och 

integritet. Personalen och den enskilde behöver ha förtroende för varandra och 

att den enskilde blir respekterad som en kompetent individ. Den enskilde ges 

möjlighet till en meningsfull tillvaro och möjligheter till egna val. Med en säker 

vård och omsorg avses att riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador 

och att verksamheten präglas av rättssäkerhet.  Vården och omsorgen ska också 

vara tillgänglig, ges vid behov och i rätt tid. Jämlik vård avser att vården och 

omsorgen ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

personens värdighet, att alla behandlas likvärdigt utifrån varje persons unika 

förutsättningar. Den som har det största behovet ges företräde.  

 Personcentrerad vård och omsorg 

Personcentrerad vård är en vårdfilosofi som bygger på humanistiska idéer om 

att alla människor är unika, värdiga, kompetenta och jämlika. Synen på 

människan som en person med ett absolut värde som inte kan reduceras oavsett 

nedsättning av förmågor och kompetenser är central. Denna syn på människan 

innebär att alla ska mötas med respekt, rättvisa och kärlek. 

I personcentrerad vård och omsorg är ett hälsofrämjande förhållningssätt 

centralt. Detta innebär att stödja och stärka personens tillit till sin förmåga att 

vara delaktig i och påverka sin hälsa. Det goda mötet är centralt. Att som en 

person med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt det är 

möjligt inkluderas i alla beslut och processer är centralt. 

 Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet 

Den enskilde ska känna sig trygg med den personal och med de insatser som 

ges. Samtliga behov ska tillgodoses utifrån behov av service, vård och omsorg. 

Det är viktigt att den enskilde känner trygghet utifrån att det i boendet är 

kontinuitet, vilket innebär att det ska vara hög personal-, tids- och 

omsorgskontinuitet. Personalen ska finnas tillgänglig för den enskilde. 

Personalen ska alltid bära namnbricka så att den är synlig för den enskilde. På 

brickan ska det stå personalens namn och vilken verksamhet eller företag som 

personen är anställd hos. 
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 Gott bemötande, respekt och integritet 

Hela omsorgen ska genomsyras av ett gott bemötande, vilket handlar om att 

visa respekt för den enskilde. Alla insatser ska ske utifrån den enskildes behov 

och önskemål. Den enskilde ska erbjudas en verksamhet där årstider, helger, 

helgdagar, traditioner och bemärkelsedagar uppmärksammas och firas.  

 Aktiv och meningsfull tillvaro 

Utifrån den enskildes behov och önskemål ska boendet erbjuda aktiviteter och 

stimulans dagligen. Den enskilde ska kunna delta i såväl olika sysslor på 

boendet som underhållning och annan sysselsättning utanför boendet. Den 

enskildes förmåga och vilja till aktivitet ska stimuleras. Så långt som möjligt 

ska individuella önskemål tillgodoses. Det ska finnas möjlighet till både 

spontana och planerade aktiviteter, även vad gäller utevistelse. 

 Måltider 

Målsättningen är att alla ska serveras god, vällagad och näringsriktig mat 

anpassad efter de boendes behov. Måltiden ska stimulera, så att felnäring 

undviks. Utföraren har ansvaret för att de boendes matbehov tillgodoses. 

Arbetet ska utgå från Göteborgs Stads måltidsprogram. 

Livsmedelsverkets råd om bra mat i äldreomsorgen ska följas och kosten ska ha 

hög näringstäthet; dvs. hög koncentration av näringsämnen per energienhet.  

När matsedeln planeras är det viktigt att anpassa menyn efter de äldres behov, 

vanor och önskemål. Det är därför av stor vikt att ta vara på de synpunkter och 

önskemål kring maten som finns och alternativa rätter ska erbjudas dagligen.  

 Måltidsmiljö 

Det är viktigt att det är lugnt och fräscht vid matbordet utan störande inslag, och 

att dukningen är anpassad efter den enskildes behov. Personalen måste vara 

uppmärksam på hur var och en vill ha maten upplagd och serverad. Det är extra 

viktigt för den som har kost med avvikande konsistens. Även för den som måste 

ha hjälp med matning, ska måltiden utgöra ett positivt avbrott på dagen och ske 

på den enskildes villkor.    

För de kök som lagar och/eller serverar mat gäller att EU:s förordning följs. 

Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande och 

dokumenterad egentillsyn över verksamheten och som utgår från ett 

egenkontrollprogram. Maten inom äldreboende ska hanteras under goda 

hygieniska former. Personal, som tillagar och serverar maten ska ha god 

kompetens i matlagning, diet- och allergikost, hygienfrågor och bemötande. Ny 

forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling, 

för alla berörda inom områden som rör kosten, är nödvändig. Utföraren ansvarar 

för att det finns väl kända rutiner för identifiering av och åtgärder för personer 

som riskerar felnäring.  
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Kostombud bör finnas på varje boendeenhet och är med rätt kunskaper en 

resursperson för sina kollegor i måltidsfrågor.                                                                                                                                                       

Matråd eller annat forum för måltidsfrågor bör finnas vid alla vård- och 

omsorgsboenden. I rådet ska representanter för de boende, anhöriga samt vård- 

och måltidspersonal vara med. 

 Hbtq i äldreomsorgen 

De som nu är i de åldrar då det är vanligt att ha äldreomsorg växte upp i en tid 

då det fanns ett uttalat heteronormativt familjeideal. 

I de generationer som nu kommer upp i de åldrar där de kan behöva vård och 

omsorg är det sannolikt vanligare än hittills att vara öppen med sin sexuella 

läggning. Kommuner och enskilda utförare behöver enligt Socialstyrelsen skapa 

en handlingsberedskap för en sådan utveckling. Det kan vara fråga om att 

identifiera behov och intresse för olika former att ge vård och omsorg, integrerat 

eller i särskilda lösningar i större kommuner. Socialstyrelsen genomförde en 

kartläggning 2013 som bland annat visade att ytterst få samkönade par bor 

tillsammans i särskilt boende för äldre. 

Inom Göteborgs Stad har ett antal äldreomsorgsverksamheter arbetat med 

införande av ett normmedvetet arbetssätt. Syftet har varit att höja den 

normkritiska kompetensen med fokus på exkluderande normer.  

På detta sätt kan verksamheterna arbeta med förändring, inte bara ifråga om 

kunskap utan även förhållningssätt och arbeta för att vara mer inkluderande. Ett 

normmedvetet arbetssätt borgar för att staden ska kunna bedriva en 

inkluderande äldreomsorg, där alla människor kan känna sig trygga och 

respekterade oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

 

Det är viktigt att utförarna kan beskriva den kompetens som finns inom vård- 

och omsorgsboendet. På så sätt kan den enskilde och biståndshandläggaren 

lättare finna den kompetens som svarar mot den enskildes behov och önskemål.  

 Äldreomsorg på den äldre personens eget språk  

Den hittills dominerande gruppen äldre personer födda i annat land än Sverige 

är finländare. Det var den gruppen som först uppmärksammades vad gäller 

vikten av att kunna ge framför allt personer med demenssjukdom vård och 

omsorg av personal som kan tala hens modersmål.   

Äldre personer födda i andra länder kan bära med sig helt andra upplevelser 

från sin livsresa än de som är födda i Sverige. Vården och omsorgen om äldre 

personer behöver ha en beredskap för att kunna ge en god omsorg till personer 

från olika länder, och som kommit till Sverige från svåra livssituationer. 

För att tillgodose de enskildas behov av språkkompetens behöver utförarna 

arbeta med att försöka ha personalen rörlig emellan enheter och då även planera 

insatserna mer proaktivt. De enskilda bör få en kontaktpersonal med den 

språkkompetens som krävs. I de fall man inte har möjlighet att tillgodose 
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behovet av språkkunnig personal används tolk, alternativt närstående som stöd i 

samtalen.  

 

Även här det viktigt att utförarna kan beskriva den kompetens som finns inom 

vård- och omsorgsboendet. På så sätt kan den enskilde och 

biståndshandläggaren lättare finna den kompetens som svarar mot den enskildes 

behov och önskemål.  

 Omvårdnad 

Utföraren ansvarar för att enskilda får omvårdnadsinsatser utförda dygnet runt 

utifrån den enskildas behov och dygnsrytm. Den enskilde ska ha rätt till dusch, 

rakning, munvård och enklare hårvård dagligen. Sänggående och uppstigning 

ska inte styras av schemaläggning eller personalrutiner utan ska anpassas efter 

den enskildes behov. 

 Service och ledsagning 

Utföraren ska ansvara för att personal eller annan lämplig person följer med den 

enskilde vid sjukhusbesök, läkare, tandläkare, frisör, fotvård, inköp m.m. Finns 

behov av andra individuella aktiviteter utanför boendet kan det utföras av 

boendets personal 

 Städning och tvätt 

Utföraren ansvar för att lägenheter och gemensamma utrymmen regelbundet 

städas och vårdas så att god hygien och trivsel upprätthålls.  

Den enskildes sängkläder och personliga kläder tvättas regelbundet och vid 

behov stryks. Mindre lagningar av kläder ska kunna göras.  

 Hantering av privata medel 

Utföraren ska inte hantera och förvara den enskildes privata medel och 

värdesaker. Med hantering av privata medel avses hantering av den enskildes 

privatekonomi, kontanter samt förvaring (deposition) av kontanta medel och 

värdesaker. 

Vid enstaka tillfällen eller vid specifika behov hos den enskilde som detta kan 

bli aktuellt ska utföraren ha skriftlig rutin för en säker och korrekt hantering. 

 Nyckelhantering 

För den enskildes trygghet är det viktigt att utföraren har en säker hantering av 

nyckar både när det gäller nycklar till den enskildes lägenhet, men också till 

övriga lokaler i fastigheten. Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hantering av 

nycklar. 

Nycklar till skåp där den enskildes läkemedel förvaras får endast handhas av 

legitimerad sjuksköterska. 
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 Trygghetslarm 

Trygghetslarm ska vara tillgängligt för de enskilda under dygnets samtliga 

timmar. Utföraren ansvarar föra att larm besvaras och åtgärdas så snabbt som 

situationen kräver, Alla larm ska loggas för att kunna spåras. 

Utföraren ska säkerställa att tillsynen är tillfredställande för de enskilda som 

inte kan använda trygghetslarm. 

 Tystnadsplikt 

För tystnadsplikt rörande enskildas personliga förhållanden gäller 15 kap. 1 § 

socialtjänstlagen och Patientsäkerhetslagen. Utföraren ska se till att 

sekretessbestämmelserna efterlevs. 

Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet enligt socialtjänstlagen får inte obehörigen röja vad man fått veta 

om enskildas personliga förhållanden. Enligt förarbeten är ståndpunkten från 

lagstiftarens sida är att den enskilde ska ha samma skydd för sin personliga 

integritet vare sig han eller hon behandlas av en offentlig eller privat vårdgivare.  

I verksamhet enligt socialtjänstlagen ska handlingar som rör enskildas 

personliga förhållanden förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Behörighetsstyrning av elektronisk åtkomst till personuppgifter inom social-

tjänsten regleras av bestämmelserna socialtjänstlagen, PUL samt 

säkerhetsbestämmelsen i 31 § PUL. Tilldelade behörigheter ska enligt dessa 

bestämmelser motsvara befattningshavarens aktuella arbetsuppgifter. Därför 

behövs väl avpassade rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och 

regelbunden uppföljning av behörigheter.  

Gällande lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt ska följas. Det är utförarens 

ansvar att kontinuerligt tillse att all personal är väl insatta i bestämmelserna och 

har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt. 

4.2.6 Inflytande och delaktighet 

Begreppen inflytande, medverkan och delaktighet används när man avser 

att enskilda på något sätt kan ta del av eller påverka besluten som rör deras egna 

insatser. Begreppen används också vid påverkan av utformningen av insatserna.  

Det handlar om att de som får insatser genom socialtjänsten ska få mandat och 

möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv och 

vardag 

I budget 2020 beskrivs att ”äldre ska bemötas med respekt och ha makt och 

inflytande över hela sin livssituation”. 

Den enskilde ska ha inflytande över insatsernas utformning och när insatserna 

ska ges. Omsorgen ska utformas tillsammans med den enskilde så att möjlighet 

finns för påverkan och självbestämmande. Den enskildes funktioner ska 

upprätthållas och social isolering ska motverkas.  
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Det är också i samband med biståndsbedömningen som den enskilde har 

möjlighet att framföra sina behov och önskemål, vilket är ytterligare en del i att 

säkerställa inflytande och delaktighet för den enskilde. 

4.2.7 Krav på dokumentation – genomförandeplan 

Ett av socialtjänstens mål är att verksamheten ska bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att den som fått en 

insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska 

genomföras. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) handlar om 

dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av bland annat 

socialtjänstlagen. Föreskrifterna ska tillämpas vid dokumentation under 

handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och 

uppföljning av beslut om insatser.                                                                                                           

När utföraren har tagit emot ett uppdrag från den beslutande nämnden ska 

uppgifter som gäller uppdraget dokumenteras. 

Det ska framgå av dokumentationen när insatsen påbörjas hos utföraren. Hur 

insatsen ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som 

upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Planen bör ha utgångspunkt från den 

beslutande nämndens uppdrag till utföraren och ska säkerställa den enskildes 

delaktighet i utförandet.                                                                      

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för 

genomförandet och för att sedan följas upp med den enskilde. Planen tydliggör 

både för den enskilde och för medarbetarna vad som ska göras, vem som ska 

göra vad, när och hur.                                                                                    

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart planen är 

upprättad. Fortlöpande anteckningar i journalen bör utgå från 

genomförandeplanen.                                                                                                        

Av dokumentationen ska det också framgå om den enskilde har framfört några 

klagomål till utföraren på genomförandet av insatsen liksom vilka åtgärder som 

i så fall har vidtagits av denne.  

Planen bör också användas vid uppföljning av planen, samt revideras vid behov. 

(HSF-FS 2016:89) Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

4.2.8 Dokumentation enligt IBIC 

IBIC står för Individens behov i centrum och är en nationell modell som 

Socialstyrelsen har tagit fram. IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt där vi arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål 

och resultat i såväl handläggningen, genomförandet och uppföljningen av 

omsorgen. Den förväntade nyttan för den enskilde är att hen ska få ökat inflytande 

över hela processen och därmed känna sig mer delaktig i sin omsorg. 
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Att använda IBIC och omsätta det i praktiken förutsätter kunskaper i att utreda, 

planera och genomföra och följa upp insatser enligt SoL eller LSS. Det 

förutsätter även kunskap om exempelvis funktionsnedsättningar, sjukdomar, 

åldrande, vad som gynnar hälsa samt kommunikation, metoder för samtal och 

olika arbetssätt. IBIC handlar också om förhållningssätt, hur vi ser på den 

enskildes egna resurser och hur vi på bästa sätt ska möjliggöra för den enskilde 

att leva ett självständigt liv. 

 

I kontakt med biståndshandläggaren beskriver den enskilde sina resurser och 

begränsningar inom olika livsområden och relaterade faktorer. Den enskildes 

önskemål om vad stödet ska syfta till ska beskrivas och biståndshandläggarens 

bedömning om hur behoven ska tillgodoses; stödjande/tränande, 

kompenserande eller på annat sätt. 

 

Behovsutredningen ligger till grund för det beslut som fattas. Vid bifall skickas 

ett uppdragsdokument till aktuell utförare. Uppdraget innehåller som regel 

uppgifter om vad den enskilde har ansökt om, en beskrivning av behov, resurser 

och mål samt vad som har beviljats. Det kan finnas uppgifter som den enskilde 

inte vill ska följa med i uppdragsdokumentet och biståndshandläggaren ska 

respektera den enskildes åsikt. biståndshandläggaren kan även skriva till 

uppgifter som den enskilde tycker är viktigt att utföraren känner till. 

Uppdragsdokumentet används som utgångspunkt när genomförandeplanen 

formuleras. Syftet med genomförandeplanen är att stärka den enskildes 

delaktighet och inflytande över genomförandet. Genomförandeplanen ska 

beskriva hur den enskilde, tillsammans med personal, ska nå det avsedda målet 

- funktionstillståndet. 

 

4.2.9 Kontaktpersonal 

För att det ska finnas en tydlig samordning av den enskildes stöd i utförandet, är 

det viktigt att någon av medarbetarna är utsedd som kontaktpersonal. Var och 

en av de boende ska ha en utsedd kontaktpersonal bland omsorgspersonalen 

som särskilt värnar om den enskildes situation. Kontaktpersonalen ska ha god 

kunskap om behov och önskemål och ska förmedla denna kunskap till övriga i 

arbetsgruppen, ansvara för social dokumentation och upprätthålla kontakten 

med närstående. 

Kontaktpersonalen ska bland annat bevaka att den enskildes vård och omsorg 

ges i enlighet med upprättade planer, att kontinuiteten är god när det gäller hur 

insatserna utförs och att de ges på avtalad tid. 

 

4.2.10 Värdegrund och värdighetsgarantier 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i 

bestämmelser som skrevs in i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 januari 

2011. I Socialtjänstlagen infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund 
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för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers ökade 

möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. 

Det innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det avser bland annat att 

äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och 

kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.  

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

meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska 

få ett gott bemötande.  

Äldre personer ska i större utsträckning ha inflytande över när och hur beslutade 

insatser ska ges.  

Nuvarande värdighetsgaranti i Göteborgs Stads hemtjänst är under revidering 

och ska efterbeslut gälla även inom vård- och omsorgsboende. 

Den värdighetsgaranti som används för närvarande för vård- och 

omsorgsboende: 

 ”Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras görs 

tillsammans med dig eller med person som företräder dig. Planeringen ska vara 

klar inom två veckor från det att din hjälp påbörjats. Har du annat modersmål 

än svenska garanterar vi att din plan översätts om du så önskar.” 

 

4.2.11 Hälso- och sjukvård  

Utföraren ska erbjuda en god hälso- och sjukvård enligt gällande lagar och 

föreskrifter 

4.2.12 Nuvarande organisation hälso- och sjukvård 

Göteborgs Stad ansvarar för stadens kommunala hälso- och sjukvård i enlighet 

med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och gällande hälso- och sjukvårdsavtal i 

Västra Götaland.  

Hälso- och sjukvården är organiserad inom sektor äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård i samtliga stadsdelar.  I de kommunala hälso- och sjukvårdsenheterna i 

respektive stadsdel arbetar legitimerad personal, dvs. sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter samt fysioterapeuter/sjukgymnaster. Verksamhetschef finns i 

samtliga stadsdelar, såväl som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I åtta 

stadsdelar finns medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), förutom Norra 

Hisingen och Västra Göteborg där det är MAS fullgör ansvaret. 
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4.2.13 Kommunal hälso- och sjukvård  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en målinriktad ramlag, vilket betyder att 

den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den 

ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det 

kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och 

regionala behov. 

I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och 

omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde 

till hälso- och sjukvården. För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och 

sjukvården 

• vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

• vara lätt tillgänglig 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den 

utrustning som behövs för god vård ska kunna ges. HSL ställer också krav på att 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 

säkras.  

4.2.14 Kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för hälso- och sjukvården. 

Kommunerna svarar för en stor del av hälso- och sjukvården för många av de 

sköraste patienterna. Det gäller främst äldre och multisjuka och personer med 

stora funktionsnedsättningar. Behoven inom kommunal hälso- och sjukvård 

förväntas vara stora under överskådlig tid. 

Med kommunalt finansierad hälso- och sjukvård och närliggande omsorg avses 

verksamhet som bedrivs i egen regi eller av andra utförare. Uppdraget fokuserar 

på hälso- och sjukvård, men omfattar också sådan omsorg som ofta ges 

samtidigt till personer som får kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.              

Patienter i kommunal hälso- och sjukvård behöver ofta både vård och sociala 

insatser. Vårdåtgärder och sociala insatser kan behöva utföras av flera olika 

verksamheter och kan utföras både av verksamheter i egen regi och av andra 

utförare. Ofta kan många vård- och omsorgsgivare behöva samverka med en 

patient.   

Utredningen föreslår att ansvaret för hälso- och sjukvård ska ligga på varje 

utförare vilket innebär att samma krav ställs på alla utförare.                                                               
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4.2.15 Privata utförare i Göteborgs stad 

De privata utförarna som är upphandlade enligt LOU och som Göteborgs Stad 

har ramavtal med, har ansvaret för hälso- och sjukvård i respektive verksamhet, 

förutom med Götaholms äldreboende där Göteborgs Stad har hälso- och 

sjukvårdsansvaret. I de övriga avtalen ingår att utförarna ska erbjuda en god 

hälso- och sjukvård där enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt gällande 

förordning om patientsäkerhet och fullgöra det som åligger MAS. Det ingår 

även ansvar för rehabilitering. 

4.2.16 Patientsäkerhetslagen och vårdgivarregister  

Vårdgivare är: 

• statlig myndighet, landsting eller kommun som bedriver hälso- och sjukvård i 

egen regi 

• annan juridisk person än staten, landsting eller kommun som bedriver hälso- 

och sjukvård, till exempel aktiebolag eller stiftelser. Detta omfattar även 

juridiska personer som ägs av ett eller flera landsting eller kommuner 

• enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård 

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och 

sjukvårdsverksamhet till IVO som ansvarar för vårdgivarregistret (enligt 

definitionen i 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen). Registret innehåller 

verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 

samt tandvård. 

Den som ska starta en verksamhet som står under IVO:s tillsyn ska anmäla 

verksamheten till IVO senast en månad innan verksamheten startar (2 kap 

patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen), vilket är en skyldighet. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras, flyttas eller läggs ned 

ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet. 

Hälso- och sjukvård omfattar åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och 

behandlar sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även 

sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. 

4.2.17 Ledningens ansvar 

HSL ställer krav på ledningen av hälso- och sjukvården. Den ska vara 

organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet. Det ska finnas en 

verksamhetschef som ansvarar för verksamheten, vilket bland annat innebär att 

hen ska säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården. Varje verksamhetschef har inom ramen för de personella och 

övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogande ansvaret att leda arbetet 

och att fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad och med 

hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet.  
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Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika 

arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta, vilket är en viktig del när 

medarbetare kan bli delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vid ett införande 

av LOV ska varje utförare utse verksamhetschef för Hälso- och sjukvård. 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, MAS. Bestämmelserna om vad en MAS ansvarar för 

har i och med den nya HSL flyttats från HSL till hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80). Där framgår bland annat att en MAS ansvarar 

för att: 

• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

• patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 

• journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

(2008:355) 

• beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för  

o läkemedelshantering 

o rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 

o att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när 

en patients tillstånd fordrar det. (från hälso -och 

sjukvårdslagen) 

Vid ett införande av LOV ska varje utförare utse en Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) för sin verksamhet. Utöver detta finns möjlighet att utse 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Om ett verksamhetsområde i 

huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut 

fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAR) 

enligt 11 kap. 4 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen.  

4.2.18 Händelser/avvikelser  

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker 

för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada till vårdgivaren.  

När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada ska händelsen utredas. Syftet med utredningen 

ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer 

som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till 

ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa 

effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Utföraren ska 

inom ramen för sitt kvalitetsledningssystem ha rutiner för hantering av 

händelser/avvikelser.  
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4.2.19 Allvarliga händelser/Lex Maria 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare snarast anmäla händelser till IVO 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. IVO:s 

bedömningar och beslut fokuserar i första hand på hur vårdgivaren har utfört sin 

utredningsskyldighet. 

Vårdgivaren ska vid start av verksamhet ha en utsedd funktion som svarar för 

anmälan enligt Lex Maria till IVO. Utföraren ska informera Göteborgs Stad om 

anmälan. Det ingår samma ansvar för alla utförare. 

4.2.20 Avvikelser med medicintekniska produkter 

Tillbud och olyckor med medicintekniska produkter, såväl grundutrustning som 

personligt förskrivna hjälpmedel, är avvikelser som ska skickas till medicinskt 

ansvariga. I de fall produkten provats ut eller ordinerats ska legitimerad 

personal också kontaktas. När personskada har skett eller när det finns risk för 

personskada ska produkten tas ur bruk. Den ska märkas upp och sparas på 

enheten för vidare utredning av legitimerad personal eller MAS/MAR. Vid 

produktfel ska anmälan till Läkemedelsverk, leverantör och eventuellt IVO ske 

enligt gällande lagstiftning. 

4.2.21 Läkarmedverkan  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen till kommunerna inom området 

avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god 

hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och 

sjukvårdslagen, (HSL 2017:30). Det åligger den kommunala hälso- och 

sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att uppföljning 

utförs enligt samordnad individuell plan. 

För Västra Götalandsregionen finns Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland 2017-2020. Regionens ansvar omfattar läkarinsatser till personer i 

särskilda boendeformer.  Patientens vård och behandling sker efter ordination. 

Huvudprincipen är att kommunen och regionen var för sig har ett ekonomiskt 

ansvar för ordinationer och förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Det ska finnas erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och 

säker vård/omsorg samt att denna finns tillgänglig vid läkarbesök i särskilda 

boenden. Kommunen och regionen ska verka för en välfungerande samverkan 

som utgår från patientens och närståendes behov. Parternas insatser utgår från 

samordnad individuell plan. 

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val, ingår att utföra 

medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och 

oplanerat dygnet runt. Behovet av palliativa insatser och vård i livets slutskede 

beaktas särskilt.  

• Kommunens legitimerade personal ska få medicinsk konsultation.  

• Vårdcentral/läkare ska vara tillgänglig per direkttelefon för kommunens 

legitimerade personal på överenskomna tider och vid akuta situationer.  
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• Patienter inom den kommunala hälso-och sjukvården ska erbjudas 

hembesök en gång per år för genomgång av hälsotillstånd samt utöver 

det efter bedömt behov.  

• Läkare med samordnat patient- och läkemedelsansvar skall utses.  

Fördjupad läkemedelsgenomgång skall utföras snarast efter registrering 

i kommunal hälso- och sjukvård och därefter minst en gång per år. 

I kommunens åtaganden ingår bland annat att:  

• Informera patientansvarige läkare vid förändringar i patientens 

hälsotillstånd, samt både initiera och medverka vid samordnad 

individuell plan.  

• Utföra läkares ordinationer samt att återrapportera resultat.  

• Informera ansvarig vårdcentral när kommunen övertagit eller avslutat 

hälso- och sjukvårdsansvaret för en patient. Det ingår samma ansvar för 

alla utförare. 

4.2.22 Akutläkemedelsförråd 

Akutläkemedelsförråd tillhandahålls av och är avsedda för patienter med 

kommunal hälso- och sjukvård, sortimentet beslutas av Västra 

Götalandsregionen. Läkemedlen kan användas för akut ordination och 

behandling under en begränsad tidsperiod (t.ex. en antibiotikakur). Västra 

Götalandsregionen ansvarar för läkemedelskostnaderna och kontrollen av de 

kommunala akutläkemedelsförråden och kommunen har kostnadsansvaret för 

transporten av läkemedel till förråden. Det ingår därmed samma ansvar för alla 

utförare. 

4.2.23 Dosexpedition 

Dosexpedition beslutas av läkare som tar ställning till om kriterier enligt 

regional medicinsk riktlinje för dosexpedition är uppfyllda. Samråd ska ske med 

patienten alternativt närstående och/eller sjuksköterska. 

Utföraren ska vara ansluten till aktuellt e-verktyg för hantering av 

dosexpedierade läkemedel och läkemedelsnära produkter samt samverka med 

förskrivare och aktuell leverantör av dosexpedierade läkemedel enligt gällande 

avtal.  

Vid ”akuta” beställningar av läkemedel utöver dosexpeditionen ansvarar 

utföraren för kostnaderna för extra transport. 

4.2.24 Delegering  

Delegering innebär att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens 

för uppgiften och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt 

Socialstyrelsens Allmänna råd, ger en annan person rätt att utföra en 

arbetsuppgift som denne annars inte får göra. 
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Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till 

någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård, 

samt ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. En 

delegering ska vara skriftlig och tidsbegränsad, samt undertecknas av både den 

som delegerar och av den som tar emot delegeringen. Delegering ska finnas 

tillgänglig för verksamhetschef och MAS/MAR.  

Den som utför en delegerad arbetsuppgift har själv ansvar enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen för hur uppgiften utförs och ska lämna korrekta uppgifter 

gällande sin faktiska kompetens, erfarenhet och utbildning.  

Vårdgivaren ska ha rutiner för när och hur delegering får ske och att 

erforderliga krav på kompetens och kunskap är uppfyllda. 

En delegering ska omedelbart återkallas om det inte är förenat med god och 

säker vård.  

I kommunal hälso- och sjukvård är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan 

(MAS) som ansvarar för att beslut om delegering i verksamheten är förenliga 

med patientsäkerheten. 

Det ingår därmed samma ansvar för alla utförare. 

4.2.25 Egenvård 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan enligt gällande lagar och 

föreskrifter, samt efter utförd riskanalys bedöma om en patient kan utföra en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård, själv eller med hjälp av någon annan. 
I de fall patienten behöver praktisk hjälp med egenvården behöver den 

legitimerade yrkesutövaren samråda med den som ska hjälpa patienten, för att 

bedöma om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt. 

Beslutet ska vara skriftligt och väl dokumenterat, samt följas upp kontinuerligt. 

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt gemensamma 

rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.   

4.2.26 Vårdhygieniska principer och basal hygien 

För att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner bland både 

patienter och personal, ska all vård och omsorg bedrivas i enlighet med gällande 

lagar och föreskrifter samt riktlinjer för grundläggande vårdhygieniska principer 

och basal hygien. Arbetskläder ska tillhandahållas och bekostas av utföraren, 

samt får endast användas på arbetsplatsen. Utföraren ska inom ramen för sitt 

kvalitetsledningssystem upprätta rutiner för basal hygien. Ansvaret för att 

informera, utbilda samt säkerställa följsamhet hos personalen åligger utföraren. 

Utföraren ska även bedriva ett förebyggande arbete och följa 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. 
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4.2.27 Samordnad vårdplanering/Samordnad 

individuell plan (SIP) 

Då patienten efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från både 

landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, skall 

utföraren medverka vid samordnad individuell planering (SIP) vilken 

genomförs av representanter för de enheter som ansvarar för insatser. 

Utföraren ansvarar för att samverka i enlighet med lagen (2017:612) och Västra 

Götalandsregionens och länets kommuners överenskomna riktlinje om 

samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, samt för att 

vara ansluten till aktuell IT-tjänst. 

Utföraren har enligt gällande avtal mellan kommun och region ett 

betalningsansvar för den enskilde som vårdats på sjukhus när denne av ansvarig 

läkare bedömts som utskrivningsklar, samt ansvarar för att den enskilde ska 

kunna återvända till boendet. 

Aktuella e-verktyg ska användas av utföraren. 

4.2.28 Nutrition 

Undernäring är ett vanligt problem i Sverige, framför allt bland äldre. Det kan 

orsaka fysiskt lidande och ökar risken för till exempel svårläkta sår, infektioner 

och fallskador. Genom att vara vaksam på risken för och tidigt upptäcka 

undernäring kan åtgärder sättas in innan konsekvenserna blir stora.  

Utföraren ansvarar för att riskbedömningar genomförs och att 

nutritionsbehandlande åtgärder sätts in efter patientens förutsättningar, 

önskemål och behov. Det kan handla om energiberikning, 

konsistensanpassning, fler mellanmål och att gällande rekommendationer för 

nattfasta följs. Vid behov av ordination och förskrivning av nutritionsprodukter 

skall det ske enligt Handbok för förskrivning av nutritionsprodukter, framtagen 

av Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter. 

Andra delar som skall tillgodoses är möjlighet till en lugn och inspirerande 

måltidsmiljö, stöd i att äta själv, sitta bra, tillgång till ät-hjälpmedel och 

uppmuntran. 

4.2.29 Kontinuerlig tillsyn/vak vid vård i livets slut  

Ingen person ska behöva dö ensam om hen inte själv önskar det. I de fall 

kontinuerlig tillsyn/vak utförs av personal utgör det en insats enligt hälso- och 

sjukvårdslagen. Syftet är att finnas till hands för den enskilde med målsättning 

att skapa trygghet samt att utföra en god vård och omsorg. Kontinuerlig 

tillsyn/vak är en kortvarig insats och ska följas upp löpande. Utföraren ansvarar 

för att personal finns tillgänglig för insatsen. 
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4.2.30 Omhändertagande av avlidna samt transport 

och förvaring  

Det är läkarens ansvar att konstatera dödsfall. Efter överenskommelse kan 

sjuksköterska utföra undersökningen för att fastställa att döden har inträtt, 

förutsatt att dödsfallet är förväntat. Att ta hand om och stå för transport och 

förvaring av avlidna ingår i respektive huvudmans ansvarsområde.  Transport 

till och från sjukhus för obduktion eller borttagande av implantat är VGR:s 

ansvar även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 

(SOSFS 2005:10). Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med 

dödsfall regleras i föreskriften HSLF-FS 2015:15.  

Av 4 kap. 3 § 3 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) framgår att 

verksamhetschefen ska ansvara för att närstående omedelbart underrättas när en 

patient avlider. 

4.2.31 Ansvar för Munhälsa – uppsökande och 

nödvändig tandvård  

Utföraren ansvarar för att säkerställa att det för varje verksamhet finns behörig 

person att utfärda intyg för nödvändig tandvård (N-tandvård) och 

munhälsobedömning efter bedömt behov, samt även att utse minst en 

kontaktperson per verksamhet för kommunikation och informationsutbyte med 

Västra Götalandsregionen. Utföraren ansvarar för att intygsutfärdare innehar 

aktuell kompetens för uppdraget och genomgår den utbildning som 

tillhandahålls av VGR.  

Utföraren säkerställer personalens medverkan och att utförandet sker i enlighet 

med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal för Västra Götaland (2017-2020) med 

underavtal: Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård. 

4.2.32 Medicintekniska produkter – grundutrustning 

Sverige har lagar och föreskrifter som anger kraven på de medicintekniska 

produkter som släpps ut på marknaden. Grunden finns i lagen (1993:584) om 

medicintekniska produkter och de föreskrifter som publicerats av 

Läkemedelsverket. Det är en produktsäkerhetslag som ska säkerställa att de 

produkter som släpps ut på marknaden är säkra och lämpliga för sitt ändamål. 

Syftet är alltså att förebygga olyckor och tillbud genom att ställa krav på 

produkterna och de som släpper ut produkterna på marknaden.  

En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Den ska vara 

rätt levererad och installerad samt underhållas och användas i enlighet med 

tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring. Dessutom ska den 

uppnå de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodose höga krav på skydd 

för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Lag 

(2009:271). 
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Medicintekniska produkter som hälso- och sjukvården tillhandahåller ska vara 

CE- märkta utifrån det medicintekniska direktivet. Förskrivning av 

medicintekniska produkter (hjälpmedel för det dagliga livet och medicinteknisk 

behandling) är en del av vård och behandling och följer hälso- och 

sjukvårdsansvaret. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten 

därmed är kostnadsansvarig.  

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det framgår 

vilka produkter Västra Götalandsregionen respektive kommunen har 

kostnadsansvar för.  

Medicintekniska produkter får inte användas av personal som saknar relevant 

utbildning. Vårdgivaren är ansvarig för att personal får tillräcklig utbildning. 

Den utbildning som personalen erhållit ska dokumenteras och följas upp 

regelbundet.  

Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras. Göteborgs stad ansvarar för att vid behov uppdatera listan för 

grundutrustning och informera utföraren som har ansvar för anskaffning. 

Medicintekniska produkter ska vara spårbara vilket medför att vårdgivaren är 

skyldig att hålla ett register över sina produkter.  Alla inköpta, hyrda, lånade 

eller leasade medicintekniska produkter (grundutrustning) ska 

ankomstkontrolleras, märkas och registreras. Då en produkt besiktigas, avyttras 

eller omdisponeras ska revidering av uppgifterna ske i registret. 

Biståndsbedömt särskilt boende ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som 

gör att miljön motsvarar behoven hos de som vistas där. Dessa hjälpmedel ska 

inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan större svårigheter 

kunna användas av de personer som vistas i verksamheten.  

Antalet produkter ska vara anpassat till enhetens behov. Det blir 

grundutrustning när två eller fler produkter behövs, när produkten används av 

flera personer eller när syftet är arbetstekniskt. 

4.2.33 Personligt förskrivna hjälpmedel  

Förskrivningen ska följa Västragötalandsregionens Handbok för personliga 

hjälpmedel. Handboken är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra 

Götaland och består av riktlinjer och produktanvisningar. I handbokens 

riktlinjer beskrivs utgångspunkterna för hjälpmedelsförskrivning, vilka utgår 

från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland. 

Vårdgivare ska säkra att förskrivare och annan personal som berörs ska ha 

kompetens enligt de direktiv som Västra Götalandsregionen sätter för 

förskrivare och annan personal som berörs av personligt förskrivna hjälpmedel. 

Utförarens förskrivare har rätt att förskriva hjälpmedel utifrån 

förtroendeförskrivning från kommunens och primärvårdens kostnadsansvariga 

för personligt förskrivna hjälpmedel. Kostnadsansvariga har rätt att följa 

kostnader och utföra uppföljningar på förskrivningar. Vårdgivaren ska följa de 
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direktiv som kostnadsansvariga i kommunen och primärvården sätter för 

personligt förskrivna hjälpmedel.  

4.2.34 Skydds- och begränsningsåtgärder 

Insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen bygger på 

frivillighet, vilket innebär att det inte finns stöd att vidta begränsande åtgärder 

mot den enskildes vilja. Verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. Vidare ska hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten utforma sina insatser utifrån den enskildes individuella behov och 

förutsättningar. 

En åtgärd är att anse som om skyddsåtgärd under följande förutsättningar:  

• Den enskilde ska samtycka till åtgärden.  

• Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera 

den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att kompensera för 

brister i verksamheten, som till exempel brister i bemanningen, 

personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte 

är ändamålsenliga. 

 

Utföraren ska följa gällande regelverk och ha rutiner för hur den enskildes 

individuella behov och förutsättningar säkerställs.  

4.2.35 Nationella kvalitetsregister 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

(BPSD)                                                                                                                    

Majoriteten av personer med demenssjukdom får någon gång beteendemässiga 

och psykiska symptom benämnda som; Beteendemässiga och Psykiska 

Symptom vid Demens (BPSD). Det kan röra sig om tex oro, aggressivitet och 

hallucinationer.  

Symptomen orsakar ofta lidande för personen med demenssjukdom och de kan 

även vara svåra att bemöta och hantera för både vårdpersonal och närstående.  

 

För att minska BPSD krävs ett strukturerat arbetssätt vilket inkluderar 

kartläggning av frekvens, allvarlighetsgrad, tänkbara orsaker och aktuell 

läkemedelsbehandling. Grundat på kartläggningen skapas en multiprofessionell 

plan/intervention inkluderat utvärdering och uppföljning, för att minska 

förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD. 

BPSD-registret skall bidra till en strukturerad vägledning i arbetet med att hitta 

tänkbara orsaker och lämpliga vårdåtgärder. Registret skall även bidra till 

personcentrerat arbetssätt och till ett gemensamt språk för vårdpersonal. 

Svenska palliativregistret                                                                                                                                     

Syftet med svenska palliativregistret är att förbättra vården i livets slut 

oberoende av diagnos och utförare. Det är ett nationellt kvalitetsregister där 

respektive vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. 
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Resultatet blir sedan ett kvalitetsmått på den aktuella vården som ges, samt även 

ett verktyg för att se över vad som behöver förbättras. Resultatet kan även 

användas för att följa upp utfallet av förändrade arbetssätt/förbättringar i vården.  

Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior alert)                                                                  

De mest sjuka äldre har mer komplexa vårdbehov än tidigare, vikten av att 

förebygga vårdskador har uppmärksammats allt mer. Här är förebyggande av 

undernäring, fall, trycksår och verkandet för god munhälsa viktiga hörnstenar 

oavsett medicinsk diagnos. Syftet med registret är att skapa en god struktur 

kring de förebyggande vårdinsatserna. Registret skall även bidra till utveckling 

av ett, oavsett utförare, likvärdigt förebyggande arbetssätt baserat på 

evidensbaserade metoder för riskbedömningar.        

 Stadsledningskontorets bedömning 
Dessa kvalitetsregister utgör ett viktigt stöd för verksamheterna i deras 

utvecklingsarbete, vilket ska grundas på kunskap och evidens.  

Registren utgör också underlag för nationella jämförelser där kommunerna kan 

utvärdera och analysera verksamheternas kvalitet i jämförelse med andra. De 

bidrar även till fastställande av de kvalitetsnivåer som bör uppnås.  

Stadsledningskontoret bedömer att fortsatt deltagande i kvalitetsregister är 

avgörande för att säkerställa en god och säker vård och omsorg, grundad på 

evidens. 

Som krav i kommande förfrågningsunderlag föreslås att utföraren ska vara 

ansluten och arbeta utifrån BPSD och Svenska palliativregistret. Vad gäller 

Senior alert är det viktigt att krav ställs på att utföraren ska genomföra 

riskbedömningar med evidensbaserade metoder oavsett om registret används 

eller inte. 

Det är dock av stor betydelse att kvalitetsregistren upprätthålls så att det 

omfattande arbete samt de resurser som har lagts på utvecklingen av 

kvalitetsregistren sedan tidigare tas tillvara. 

 Omvärldsbevakning 

4.4.1 Hälso- och sjukvård 

Referensstad Hälso- och sjukvård 

Stockholm Hälso- och sjukvården ska omfatta 

erforderliga hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till och med 

sjuksköterskenivå, inklusive 

rehabilitering. Utföraren svarar för 

att det finns en verksamhetschef i 

enlighet med 29 § hälso- och 
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Referensstad Hälso- och sjukvård 

sjukvårdslagen. Utföraren svarar för 

att det i verksamheten finns en 

sjuksköterska som svarar för de 

motsvarande uppgifter som 

kommunens MAS har. För varje 

enskild person ska utföraren utse en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

Nacka  Anordnare ger god hälso- och 

sjukvård, inklusive rehabilitering och 

hjälpmedel enligt häls- och 

sjukvårdslagen och socialstyrelsens 

föreskrifter. Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska som svarar för att de 

hälso- och sjukvårdsmässiga behoven 

tillgodoses. Ska samverkan med 

kommunens MAS och MAR så att de 

kan fullgöra sitt ansvar för att 

patienterna får en god och 

ändamålsenlig vård och behandling 

av god kvalitet inom kommunens 

ansvarsområde. Det ska finnas en 

verksamhetschef för hälso- och 

sjukvård 

Uppsala Utföraren ansvarar för att behovet av 

hälso- och sjukvård samt omvårdnad 

uppfylls t o m sjuksköterskenivå. 

Sjuksköterskekompetens ska finnas 

dygnet runt. Verksamhetschef enligt 

hälso- och sjukvårdslagen. Behov av 

insatser från arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut ska 

tillgodoses. Ska ha medicinskt 

ansvarig sjuksköterska 

Halmstad Hänvisning till lagtext.  

Mölndal Leverantören ansvarar för att hälso- 

och sjukvård erbjuds brukarna inom 

ramen för kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar upp till och med leg 

sjuksköterska, leg arbetsterapeut och 

leg fysioterapeut. Vård- och 

omsorgsförvaltningen ansvarar för 

och organiseras MAS. 
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5 Lokaler 

 Stadsledningskontoret förordar 

• Utföraren ska själv svara för sitt lokalbehov, kostnader, utrustning, 

inventarier och skötsel av dessa.   

• Utföraren ska se till att lokalerna är anpassade till verksamheten, de 

enskildas individuella behov och godkända för sitt ändamål av berörda 

myndigheter. 

• Utföraren ansvarar för att administrera och upprätta hyresavtal med de 

boende  

• I vård- och omsorgsboendet ska det finnas ett avskilt utrymme där 

personalen kan föra dokumentation gällande insatsens genomförande, 

telefonsamtal mm så att sekretess inte bryts.  

• Utföraren ska ansvara för att bedriva ett systematiskt 

brandskyddsarbete. 

• Utföraren ska ha en krisplan med rutiner för verksamheten 

• Samtliga vård- och omsorgsboenden ska ha tillgång till wifi/fibernät för 

att kunna följa den utveckling som sker. 

 

 Utredning 
Under de senaste decennierna har särskilda boenden varit utformade på ett 

ganska likartat sätt. Det är vanligt att varje särskilt boende är indelade i enheter 

om ca åtta-tio ganska små läge där de boende ska kunna äta tillsammans. Det 

ska finnas personalstöd dygnet runt för trygghet och aktivitet. 

Göteborg har kategoriserat två olika huvudtyper av särskilda boende; vanligt 

äldreboende respektive äldreboende med särskild inriktning (demens-

/psykogeriatrisk inriktning). Ett äldreboende har två primära funktioner; det ska 

vara både en bra bostadsmiljö och en god arbetsmiljö. Det har även andra 

funktioner. Det ska ge möjligheter att samlas i grupper för gemensamma 

aktiviteter. Det ska innehålla rum för social samvaro med besökare. Olika 

personalkategorier har i varierande omfattning det särskilda boendet som sin 

arbetsplats. Byggnaden även fungera för dem som arbetar med skötsel och 

service av byggnaden. 

Lägenheten i det särskilda boendet ska vara en egen bostad av god kvalitet. 

Lägenheten är den privata delen av bostaden och den ska medge att den boende 

kan behålla sin integritet. 

Den enskilda lägenheten är, liksom övriga utrymmen, personalens arbetsplats 

både när det gäller att tillhandahålla lokalvård och andra servicetjänster och när 

det handlar om att ge vård och omsorg. På samma sätt är det gemensamma 

aktivitetsutrymmet, matrummet och köket en förlängning av den boendes 
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vardagsrum och kök där viktiga moment i det dagliga livet äger rum, som 

måltider och sociala aktiviteter.   

Det är därför viktigt att arbetsplatsperspektivet finns med i planeringen av alla 

utrymmen i det särskilda boendet genom noggranna inventeringar av 

verksamhetens behov av utrymmen och funktioner. 

5.2.1 Lokalförsörjning på kort och på lång sikt 

Utgångspunkter i arbetet har varit att riskbedömningar av den egna planerade 

utbyggnaden, det befintliga fastighetsbeståndet och omvärldsfaktorer behöver 

göras årligen. Enligt denna nuvarande struktur blir tillgång och efterfrågan i en 

balans ett viktigt perspektiv i den ekonomiska styrmodellen. Göteborgs Stad har 

med nuvarande arbetssätt i stort sett en rådighet över lokaler utifrån 

befolkningens behov av särskilt boende.   

SDN Örgryte-Härlanda som resursnämnd för äldreboendesamordningen fick 

uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2017 att ta fram en “långsiktig 

äldreboendeplan för fler äldreboendeplatser. Kommunfullmäktige beslutade om 

planen 2019-05-23 §8. 

I stadsledningskontorets tidigare budgetunderlag till politiska partierna samt i 

flera av de framtagna planerna har det beskrivits omfattningen på behovet av 

äldreboenden framåt. Inte minst på grund av demografiska förändringar. 

Renoveringsbehovet av Göteborgs Stads nuvarande äldreboendefastigheter är 

dessutom stora. Ett LOV-system kan sannolikt innebära att andra aktörer än 

Göteborgs Stad står för investeringarna.  

När privata aktörer bygger särskilda boenden och får avtal med Göteborgs Stad 

om att bedriva verksamhet kommer rådigheten över äldreboendefastigheter 

förändras. I vilken utsträckning beror på hur mycket privata utförare bygger och  

hur många äldre som väljer privata utförare. Om kommunen som en konsekvens 

av detta anpassar sitt äldreboendebestånd för mycket kan det utföra en risk ur 

kommunens yttersta ansvar för enskilda med behov av särskilt boende, i 

händelse av att privata utförare drar sig ur avtal. I Göteborg är bedöms inte detta 

utgöra någon risk de närmaste åren. 

5.2.2 Nuläge för lokaler 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-13 (§ 25) att SDN Örgryte-Härlanda 

får i uppdrag att samordna stadens behov av vård- och omsorgsboenden, bereda 

beslutsunderlag för respektive stadsdelsnämnd samt företräda stadsdelarna i 

stadens gemensamma byggprocess utifrån verksamhetsperspektivet. I staden 

finns det en framtagen lokalprocess med syfte att göra arbetet med lokalfrågor 

enklare, effektivare samt skapa bättre framförhållning vid behov av en ny lokal, 

flytt, eller förändring eller anpassning i befintlig lokal. Lokalprocessen 

innehåller delprocesser som: 

• Inventera behov och sammanställa underlag 

• Handlägga och besluta 
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• Genomföra kunduppdrag 

• Projektera och bygga 

Det finns information om vad som ska göras i olika skeden, samt 

ansvarsfördelning mellan stadsdelsförvaltningarna, lokalsekretariatet och 

lokalförvaltningen. 

Planer för utbyggnad 

Lokalförsörjningen för äldreomsorgen har två huvuddelar att beakta, dels att 

säkerställa platser i befintligt fastighetsbestånd och dels att planera för att möta 

förändrade behov.  

Lokalsekretariatet och resursnämnden Örgryte-Härlanda bedömer att 

lokalförsörjningen i nutid (1–5 år framåt) är säkerställd. Stadens egen planering 

har varit inriktad på att möta expansionsbehovet och generera kapacitet nog för 

att kunna tömma och renovera.  

Stadens egna, pågående: 

 

Privata aktörer har påbörjat byggande av drygt 500 lägenheter som de inte har 

ramavtal med staden för. De privata aktörerna räknar med att få ramavtal eller 

att kunna starta verksamheter med stöd av LOV. Det kommer att generera ett 

överskott av platser. År 2023 är det sammanlagda tillskottet nästan 800 fler 

lägenheter än behovet.  

Nettoöverskottet kan bli mindre om staden passar på att renovera och eventuellt 

även utrangera. Budget för renoveringar och beslut om strukturella åtgärder 

diskuteras, men beslut saknas. Besluten påverkar också verksamhet och 

personal i stadsdelarna.  

 

   Inv budget år Antal Status Ägarform Skede SBK FK Skede LF Övrigt SLK Dnr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

N131 Ang Ersättning 1 för Hammarhus 2020 9 Hyr Bygglov Förstudie 1241/18 0 9

N131 Ang Ersättning 2 för Hammarhus 60 Hyr Dplan 60

N132 Ö Gbg Utby 2020 100 LF Bygglov Genomf 1451/17 100

N133 Ö-H Dicksons hus 2017 LF Bygglov Genomf Omby 1028/16

N133 Ö-H Otium Stenungsundsg 2018 25 3S Bygglov Genomf 0328/17 25

N133 Ö-H Änggårdsbacken 2018 3S Genomf Omby 1031/16

N134 Ce Nytt äbo Centrum 0 ? Sök 1914/16

N135 Ma-Li Sandarna 100 Hyr Dplan Genomf 1881/16 100

N137 V Gbg Önneredsvägen (ers Åkerhus) (130) 2018 30 LF Dplan 1451/16 30

N137 V Gbg Nytt äbo V Gbg LF Sök 1553/16

N137 V Gbg Toftaåsen ombyggnad till lgh 2020 72 LF Förstudie Omby 1107/18

N138 V Hi Skra Bro 2018 80 LF Dplan Genomf 0654/11 0 80

N139 Lu Backaplan 100 Hyr Dplan Förstudie 0527/15 100

N139 Lu Byalagsgatan ombyggnad 42 blir 45 2018 42 Bygglov Genomf Omby 0866/17 3

N139 Lu Frihamnen, dpl 2018 80 LF Dplan Förstudie 0834/17 80

N139 Lu Tomt vid Sockenvägen 30 LF Bygglov 30

N140 N Hi Selma Backahus (56) 6 Hyr Bygglov Genomf 1207/14 6

N140 N Hi Kärra Centrum 100 ? Dplan 100

N140 N Hi Litteraturgatan 98 Hyr Bygglov Förstudie 1711/18 98

0

19 . 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Antal per år (NTO tillskott) . 0 129 109 183 100 30 190 180
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Privata utförare: 

Stadsdel     Antal 2019 2020 2021 2022 

N131 Ang 
Ambea 1 Villa Ekeberg Q2 
2019     72       

N132 Ö Gbg Kvibergs Ängar (Vardaga)         77   

N136 AFH V Frölunda ( Sisjövägen)       90     
N136 AFH Ambea 2 Villa Hovås Q4 2019     51       

N137 
Smaragdgatan (Attendo) 
(juni21)         96   

N138 V Hi 
Postflyget (Attendo) (sept 
2020)       54     

N136 AFH Ekebäckshöjd (Aleris) Stena         90   

N139 Lu 
Lundbypark (Attendo) (dec 
21)         99   

    8          

Externa beslutade       123 144 362 0 

 

Även om renoveringar och strukturella åtgärder minskar stadens produktion av 

platser med 2–400 så kvarstår en obalans som är en ekonomisk risk. Det är inte 

säkert om det är staden eller privata aktörer som kommer att ha tomma platser, 

men kostnaden kommer att uppstå. 

Den långsiktiga planeringen ska omfatta en så stor volym att ett visst bortfall 

och tidsförskjutningar medges. Det ger förutsättningar att kunna välja när och 

var platserna önskas och det ger möjlighet till renoveringar utan tillfälliga 

evakueringslokaler.  

Kommunprognos 2019 sträcker sig fram till år 2040. Med oförändrat behov i 

förhållande till befolkningens storlek, ökar antalet platser som behövs enligt 

figuren nedan. Ökningstakten är som störst 2025-2035. 

 

Om behovet av platser ökar från ca 4000 till ca 6700 innebär det 65–70% fler 

platser än idag. Befolkningen ökar under samma tid från ca 572 000 till ca 

736 000 dvs en ökning med knappt 30 %. I den långsiktiga äldreboendeplanen 

från 2017, antas ökningen följa ökningen av antalet äldre. 
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5.2.3 Välfärdsteknik – ramprogram för äldreboende 

I stadens ramprogram för äldreboende beskrivs välfärdsteknik som ett nytt 

begrepp som handlar om nya former av tekniska lösningar. Dessa kan bidra till 

ökad livskvalitet och fler alternativ att tillgodose omsorg, ökad självständighet, 

aktivitet, delaktighet, nya sociala kontakter, resurs- och kostnadseffektiva 

arbetssätt, samt bättre arbetsmiljö.  

Exempel på välfärdstekniska lösningar är bildtelefoni för kommunikation, 

digitala trygghetslarm, trygghetskamera, digital läkemedelshantering, 

dörröppnare på svåröppnade dörrar, elektroniska lägenhetslås och 

utgångskontroll samt GPS-larm. Belysningsstyrning kan användas som stöd för 

tidsuppfattning och justeras för att komplettera dagsljusinsläpp.  

Automatiskt ledljus till toaletten, i kombination med rörelselarm, nattetid kan 

förebygga fall.  

Digitala aktiviteter kan till exempel vara lätthanterliga fjärrkontroller för TV, 

digitala spel eller möjlighet att surfa på nätet på ett enkelt sätt. Tekniken ska 

installeras så att de äldre kan vara så självständiga som det bara går.  

5.2.4 Tillstånd från IVO 

Bedömning av lokalen ingår som en del av tillståndsprövning som IVO gör för 

privata utförare. Vid bedömning av lokalen tas ställning till om lokalen är 

ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där samt hur tillgänglig 

lokalen är för personer med olika funktionsnedsättningar. Den som ska bedriva 

verksamheten behöver ha tillgång till lokalen, det vill säga att det ska finnas ett 

giltigt hyresavtal eller en köpehandling. Därför behöver kravet på att 

leverantören själv ansvarar för sitt lokalbehov finnas med. Ibland kommer IVO, 

som en del av utredningsarbetet, ut och tittar på den aktuella lokalen, vilken då 

behöver vara så pass färdigställd att IVO kan bedöma om den är 

ändamålsenlig.   

5.2.5 Skydd mot olyckor 

Utföraren ska arbeta i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, samt allmänna 

råd om skydd mot olyckor. Det innebär att ansvara för ett systematiskt 

brandskyddsarbete under avtalsperioden. Brandskyddsarbetet ska 

dokumenteras. 

Enligt gällande lagstiftningskall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader 

eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Leverantören ska 

bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som innebär att man på ett 

organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer 

upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.  

Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet 

samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som 

berörs. Utföraren ska fullgöra sina uppgifter även under höjd beredskap, krig, 
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katastrof, kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse. Utföraren ska ha en 

krisplan med rutiner för verksamheten. Dessa ska även omfatta längre tids el- 

eller vattenavbrott, svåra väderförhållanden och andra större händelser.  

5.2.6 Stadsledningskontorets bedömning 

I dagsläget är det en öppen fråga hur stor del av den prognosticerade ökningen 

som staden ska sörja för och hur stor andel som andra aktörer tillgodoser. 

Planeringen måste täcka upp olika scenarier. 

Den planerade utbyggnaden kontra befolkningens behov av vård- och 

omsorgsboende behöver i och med ett förändrat uppdrag för 

äldreboendesamordningen säkerställas så att Göteborgs Stad har en rådighet 

över kommande planering av utbyggnad. 

I och med att privata utförare bygger vård- och omsorgsboenden så kommer 

Göteborgs Stad att förlora en del kontroll över hyrorna. Privata utförare och 

fastighetsägare som redan har en förhandlingsordning kommer att fortsätta 

förhandla hyror oavsett vem är hyresgästen. Några har inte en 

förhandlingsordning. Varje fastighetsägare får olika hyreshöjningar och därmed 

kommer hyrorna att se olika ut. Inom Göteborgs Stad finns en ordning med 

hyresförhandlare via fastighetsnämnden och som förhandlar för de enskildas 

räkning gällande hyra och hyreshöjningar. 

Det är viktigt att ställa krav på utföraren att följa gällande bygglagstiftning och 

gällande lagstiftning för arbetsmiljö i förfrågningsunderlaget. Krav ställs på att 

utföraren ska ha tillstånd från IVO , där även godkännande av lokal ingår. 

6 IT, digitalisering och 
kommunikation  

 Stadsledningskontoret förordar 
 

  
• Privata utförare ska använda Göteborgs Stad IT-stöd Treserva för att ta 

emot uppdrag, dokumentera, rapportera och kommunicera enligt 

Göteborgs Stads riktlinjer. 

 

• Privata utförare bekostar och ansvarar för att (utifrån definierade krav i 

förfrågningsunderlaget) köpa in och förse sin verksamhet med de 

datorer, kringutrustning, internetuppkoppling samt den säkerhet/skydd 

som krävs för att kunna använda de IT-stöd som ingår i avtalet.  

 

• Privata utförare bekostar licenser, utbildning till medarbetare och 

hanterar support av datorer, kringutrustning och internetuppkoppling.  
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• Privata utförare ska ha minst en utsedd IT-kontaktperson som ansvarar 

för alla informationssäkerhetsfrågor som rör uppdraget i staden, hantera 

behörigheter i IT-systemen till användarna i sin organisation, fungera 

som första linjens support i den egna verksamheten, utbilda användare i 

sin organisation samt delta i informationsmöten som anordnas av 

Göteborgs Stad och sprida informationen/kunskapen vidare i sin 

organisation.  

 

• Privata utförarens personal ska ha erforderlig datakunskap samt den 

kompetens som fodras för informationshantering via kommunens IT-

stöd.  

 

• Göteborgs stad ansvarar för att i god tid informera utföraren vid 

planerade driftavbrott i samband med underhåll. Det ingår även att 

skyndsamt informera utföraren vid oplanerade driftavbrott.  

 

 

 Utredning 
 

Utgångspunkten för utredningen är att det ska finnas IT-stöd som stödjer 

processerna inom valfrihetssystemet. Det krävs tekniskt stöd på de flesta 

områden; för beställningar/uppdrag från handläggare till utförare, för 

kommunikation under utförandet, för dokumentation, för rapportering av 

uppdrag, för avgiftsberäkning och debitering, för kontroll och uppföljning och 

för samverkan mellan olika aktörer i Göteborgs Stads socialtjänstprocess.   

Göteborgs Stad använder IT-stödet Treserva för socialtjänstprocessens 

myndighetsutövning, utförarens sociala dokumentation samt 

avgiftshandläggning.   

  

Vid införandet av LOV inom vård- och omsorgsboende är det viktigt att det 

finns en ansvarsfördelning, dels utifrån vad privata utförare har att förhålla sig 

till, såväl som Göteborgs Stads ansvar. Idag regleras ansvarsfördelning i de 

förfrågningsunderlag som är beslutade för hemtjänst och daglig verksamhet 

enligt LSS. Intraservice bedömning är att de ”paket” som erbjuds privata 

utförare i dagsläget bör vara ungefär samma även för vård- och 

omsorgsboende.  

  

Göteborgs Stads IT-system Treserva används för att dokumentera, rapportera 

och kommunicera vilket är viktigt inte minst utifrån sekretessfrågan. Nuvarande 

inloggning till IT-systemet sker med så kallad säker inloggning där användaren 

bekräftar sin identitet med hjälp av ett personligt konto och lösenord, samt att 

engångskod skickas till användarens personliga mobiltelefon.  
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Anställda hos en privat utförare hanterar information som ägs av Göteborgs 

Stad och arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad. De behöver därför, i tillämpliga 

delar, följa Göteborgs Stads styrande dokument avseende informationssäkerhet. 

Privata utförare ska dessutom upprätta sekretessavtal mellan anställd och 

företag utifrån hantering av känsliga personuppgifter och sekretessbelagd 

information. En grundläggande princip är att anställda inom bolaget endast bör 

ha tillgång till den information som de behöver för sitt arbete. Logguppföljning 

ska ske regelbundet och användas för att följa upp vem som har läst, kopierat 

eller ändrat informationen.  

  

I dag ansvarar privata utförare för support av utrustning, programvaror, 

abonnemang och internetuppkoppling som de köpt in och bekostat själva. Detta 

har beaktats i ersättningsmodellen.   

Det är inte heller en förutsättning för åtkomst till de beslutade IT-stöden att IT-

utrustning tillhandahålls av Göteborgs Stad. Privata utförare bekostar därför och 

ansvarar för att köpa in och förse sin verksamhet med de datorer, 

kringutrustning, internetuppkoppling samt den säkerhet/skydd som krävs för att 

kunna använda de IT-stöd som ingår i avtalet. Den privata utföraren får en ökad 

flexibilitet och valfrihet när de själva kan välja vilken IT-utrustning de ska 

använda i sitt uppdrag. Det saknas idag dessutom nödvändiga processer, rutiner 

och avtal för att Göteborgs Stad ska kunna förse privata utförare med IT-

utrustning. Det är en omfattande insats att utreda och införa sådana processer, 

vilket inte bedöms vara ett alternativ i och med tidigare fattade beslut om att 

införa LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS.  

  

6.2.1 IT-kontaktperson hos privata utförare  

För en smidig hantering utser privata utförare minst en IT-kontaktperson som 

har ansvar för att:  

  

• tilldela och avsluta behörigheter i IT-systemen till användarna i sin 

organisation  

• fungera som första linjens support i den egna verksamheten  

• utbilda användare i sin organisation  

• delta i informationsmöten som anordnas av Göteborgs Stad och sprida 

informationen/kunskapen vidare i sin organisation.  

• ansvara för alla informationssäkerhetsfrågor som rör uppdraget i staden  

  

Utsedda IT-kontaktpersoner hos privat utförare ska också ha genomgått 

Göteborgs Stads utbildningar för kunskap om Göteborgs Stads IT-system och 

eventuella appar innan överenskommen verksamhetsstart.  

  

För att kunna använda Göteborgs Stads IT-system behöver också den den 

personal som är anställda hos privata utförare ha erforderlig datakunskap samt 

den kompetens som fodras för informationshantering via kommunens IT-system 

och eventuella appar.  
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6.2.2 Göteborgs Stads ansvar   

Göteborgs Stads ansvar är att privata utförare har tillgång till de licenser som 

behövs för att kunna få tillgång till Göteborgs Stads IT-system och appar, samt 

att utsedda IT-kontaktpersoner får åtkomst till de IT-system och eventuella 

appar som ska användas.  

  

Göteborgs Stad ger utsedda IT-kontaktpersoner hos privata utförare tillgång till 

utbildning i de IT-system och eventuella appar som det åligger privata utförare i 

kommunen att använda. IT-kontaktpersonerna ska sedan i sin tur utbilda 

användare i sin organisation. Göteborgs Stad erbjuder utbildningstillfällen för 

nya IT-kontaktpersoner löpande med undantag för semesterperioder.  

Göteborgs Stad ansvarar också för information om såväl planerade driftstopp 

som driftstörningar. Staden betalar inte ut skadestånd eller annan ersättning vid 

driftstörningar.  

  

Fram till dess att LOV införs för vård- och omsorgsboende så finns delområden 

kvar att utreda, dels vad gäller specifika delar i IT-systemet Treserva men också 

exempelvis köhanteringssystem för äldreboendesamordningen.  

 

 Omvärldsbevakning 

Referensstad Krav IT-stöd 

Stockholm Framgår inte av 

förfrågningsunderlaget 

Nacka Ska kommunicera genom stadens 

verksamhetssystem. Ta emot 

beställning, lämna 

beställningsbekräftelse, upprätta och 

presentera genomförandeplan på 

kundens och myndighetens sidor, 

lämna uppföljningsunderlag, skapa 

fakturaunderlag. Anordnarens ansvar 

att skaffa den utrustning som krävs. 

Uppsala Skyldig att använda de av kommunen 

anvisade system. Beställaren 

tillhandahåller licenser, 

programvaror och en första 

utbildning till utföraren. Utföraren 

ansvarar för egna driftskostnader, 

investering och inköp av utrustning, 

ev integreringsarbete med 

kommunens system, löpande 

utbildning till anställda, 

internetanslutning, webbläsare. 

Halmstad Privata utförare dokumenterar i eget 

system och avvikelsesystem. Vid 
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Referensstad Krav IT-stöd 

verkställighet ska kommunens 

system användas. 

Mölndal Dokumentation på individnivå ska 

ske i det system som anvisas av vård- 

och omsorgsförvaltningen. För 

närvarande i verksamhetssystem 

Treserva. Vård- och 

omsorgsförvaltningen äger och 

ansvarar för samtliga journaler. 

 Stadsledningskontorets bedömning 
  
Utifrån ett brukarperspektiv är det viktigt att det finns en god rättssäkerhet för 

den enskilde och att genomförandeplan kan upprättas så att den enskilde har 

möjlighet att påverka sin insats. Enligt Socialstyrelsen ska den som bedriver 

verksamhet bör så långt möjligt använda sig av verksamhetsanpassade kodverk, 

klassifikationer, blanketter och standardiserade mallar för dokumentation, samt 

hålla samman handlingar och hålla personakt ordnad. Det möjliggörs i Treserva 

både som myndighets- och utförardokumentation, såväl som Göteborgs Stads 

socialtjänstprocess. Ur sekretessynpunkt är det av vikt att inte känsliga uppgifter 

om den enskilde faxas eller skickas med post. Gällande regelverk handlar om 

den enskildes integritet och föreskrifterna ska tillämpas vid dokumentation 

under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande 

och uppföljning av beslut om insatser. I och med att även de privata utförarna 

använder Göteborgs Stads IT-system så stärks den enskildes integritet. 

För Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden för äldre blir det ingen skillnad 

eftersom man idag arbetar med Treserva. I och med att privata utförare själva 

anskaffar sin utrustning ges de större möjligheter att välja utrustning fritt inom 

de ramar som kommer att beskrivas i förfrågningsunderlaget samt att de kan 

använda egen utrustning utanför det uppdrag de utför i Göteborgs Stad. 

Genomförda informationssäkerhetsklassningar gäller och de tekniska lösningar 

som idag används återanvänds även för privata utförare. De privata utförarna 

ska även förhålla sig till kommande säkerhetskrav. Privata utföraren ansvarar 

för att datorer som används ska ha ett installerat och uppdaterat 

antivirusprogram samt brandvägg.  Privata utföraren ansvarar för att 

programvara, inklusive operativsystem, som är installerad på den utrustning 

som privata utföraren använder är uppdaterade med säkerhetsuppdateringar 

samt av leverantören supporterade versioner.  

Principen från intraservice är att privata utförare ska använda så få tjänster som 

möjligt och så liten del av tjänsterna som möjligt. Syftet är att staden inte ska bli 

helhetsleverantörer till privata utförare och dra på sig onödiga kostnader för 

utveckling, vidmakthållande, drift samt support. Viktigt är också att detta inte 

ger verksamheterna i staden ökad administration om tjänsterna kan underlätta. 
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Att den privata utföraren skulle använda sig av Göteborgs Stads 

verksamhetssystem bedöms i sig inte vara kostnadsdrivande. Det bedöms i 

ersättningssystemet på ett likvärdigt sätt som med Göteborgs Stads 

verksamheter.  Kostnadstäckning för IT-system och utrustning ingår därmed i 

utförarens ersättning för utförd insats. 

Ett ändamålsenligt och säkert system för uppföljning och hantering av 

ersättning förutsätter att även den privata utföraren använder Göteborgs Stads 

verksamhetssystem. Treserva ekonomistyrning används då av beställaren 

(stadsdelsnämnderna/kommande äldrenämnd) för att säkerställa att korrekta 

underlag ligger till grund för faktura från privata utförare, ersättning till 

kommunala utförare samt för beställarens egen bokföring. Utförare kan använda 

Treserva ekonomistyrning som grund för faktura.  

Utifrån de beskrivna delområdena i utredningen gör stadsledningskontoret 

bedömningen att det enda möjliga alternativet är att även den privata utföraren 

använder Göteborgs Stads IT-stöd Treserva, samt ansvarar för att köpa in den 

IT-utrustning som krävs för uppdraget. 

Då även privata utförare använder Göteborgs stads IT-stöd så blir det likvärdigt 

för alla och en säker användning och hantering som också följer Göteborgs 

Stads Socialtjänstprocess. 

Privata utförare får i sin marknadsföring inte använda Göteborgs Stads logotyp. 

Däremot ska utförare i text i anslutning till avsändaren ange att de är godkända 

att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Utförare ska använda 

formuleringen: Godkänd att utföra vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad.  

Med hänsyn till målgruppen för vård- och omsorgsboende förordar 

stadsledningskontoret att krav bör ställas i förfrågningsunderlaget hur utförare 

får marknadsföra sig inom ramen för valfrihetssystemet. 

För att säkerställa att den enskilde får den information som krävs för att kunna 

jämföra olika utförare förordar stadsledningskontoret att samtliga utförare 

använder Göteborgs Stads gemensamma presentationsmall, som samtliga 

godkända utförare utgår från när de presenterar verksamheten. Innehållet ska 

ligga till grund för den jämförelsetjänst som Konsument- och medborgarservice 

har tagit fram. 

Stadsdelsnämndernas/kommande äldreomsorgsnämnds biståndshandläggare 

informerar den enskilde om valbara utförare och utgår från den framtagna 

jämförelsetjänsten. Biståndshandläggaren har ansvaret att vägleda den enskilde i 

val och omval inom ramen för myndighetsutövningen.  

Göteborgs Stad kommer att begära in den information som behövs när utföraren 

är godkänd. 
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 Hur utförare ska presentera sin 
verksamhet samt hur den enskilde ska 
kunna jämföra utförare 

 Stadsledningskontoret förordar  
• Direktriktad marknadsföring, exempelvis genom oanmälda besök i 

hemmet, via telefon, sms eller e-post inte är tillåtet i Göteborgs Stad. 

 

• Det är inte tillåtet att erbjuda någon form av ersättning, gåvor eller 

andra förmåner till brukare eller anhöriga för att välja en viss utförare. 

 

 

• Utförarens informationsmaterial får inte distribueras med hjälp av 

Göteborgs Stads medarbetare. 

 

• Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för grafisk profil får inte användas 

av privata utförare. 

 

 

• Vägledning av den enskilde i samband med val och omval är en del av 

myndighetsutövningen och därmed ett ansvar för biståndshandläggarna 

i stadsdelarna. 

 

• Utföraren ska använda Göteborgs Stads presentationsmall, samt ansvara 

för att informationen i jämförelsetjänsten är uppdaterad. 

 

 

• Utföraren garanterar att informationen om verksamheten är korrekt. 

Förändringar under kontraktstiden ska omgående meddelas till 

Göteborgs Stad, som även ska godkänna förändringarna. 

 

• Utförare ska använda formuleringen: Godkänd att utföra vård- och 

omsorgsboende i Göteborgs Stad i anslutning till informationen. 

 

 

• Marknadsföring ska ske med respekt för brukare och övriga utförare. 

 

• Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk. 

 

• Utföraren ska ha en positiv syn på teknikutveckling och samverka med 

enskildaoch olika professionerinom Göteborgs Stad och stadens samver

kanspartner i användandet och utvecklingen av välfärdsteknik. 
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 Utredning  

Utgångspunkten för utredningen är att Göteborgs Stad ansvarar för att 

tillhandahålla saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig 

information om valbara utförare så att den enskilde har möjlighet att göra ett 

aktivt val.  

6.7.1 Information till enskilda 

Enligt 9 kap.1 § LOV ska Göteborgs Stad som upphandlande myndighet lämna 

information till den enskilde om samtliga utförare som staden godkänt och 

tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska 

vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.  

Göteborgs Stad har ett informationsansvar gentemot medborgarna kring valbara 

utförare men utförarna har också möjlighet att marknadsföra sina verksamheter 

inom ramen för Marknadsföringslagen. Med stöd av Regeringens proposition 

2008/09:29 kan dock Göteborgs Stad ställa krav i förfrågningsunderlaget på hur 

utförarna får marknadsföra sina tjänster.  

Ansvarig handläggare har ett ansvar att vägleda den enskilde vid val av utförare, 

men har inte möjlighet att rekommendera en utförare. I förarbetena till 9 kap. 1 

§ LOV anges bland annat följande: För att kunna välja krävs att den enskilde 

ges möjlighet att göra rationella val utifrån egna behov och preferenser. Detta 

kräver tillgänglig och jämförbar information om alternativen. Vidare måste 

biståndshandläggaren förhålla sig konkurrensneutral i förhållande till de 

utförare som finns i valfrihetssystemet, inklusive verksamheter i egen regi. 

Information av intresse kan vara till exempel särskild kompetensinriktning, att 

det finns personal som talar andra språk än svenska, öppettider och 

tillgänglighet.  

6.7.2 Jämför service 

Göteborgs stad har ett inköpt färdigutvecklat system för en jämförelsetjänst. I 

jämförelsetjänsten går det att jämföra service inom olika områden i Göteborgs 

Stad. De områden som finns i tjänsten idag är grundskola, förskola, 

äldreboende, hemtjänst, daglig verksamhet enligt LSS, ishallar och simhallar. 

Tjänsten lanserades årsskiftet 2017/2018. Jämförelsetjänsten kompletteras 

kontinuerligt med nya områden.  

I jämförelsetjänsten presenteras varje verksamhet med en egen sida som består 

av tre block; enhetsdata/kontaktdata, sökkriterier och nyckeltal. 

Enhetsdata/kontaktdata består av en bild, en kort beskrivande text om enheten 

samt adress, telefonuppgifter och länk till enhetssida/webbplats. De flesta 

kommunala enheter har en egen enhetssida på goteborg.se där det finns mer 

information om enheten. De privata enheterna länkas till sina egna webbplatser. 

Sökkriterier är fakta som är aktuell för serviceområdet. Det kan vara t.ex. 

driftsform eller språk. Nyckeltal är kvalitetsmått som hämtas från t.ex. 

kundenkäter. 
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Det går även för användaren att filtrera fram och sortera enheter utifrån de 

värden som användaren anser mest intressanta. 

Vilken information om vård- och omsorgsboendena som ska visas i de tre 

blocken fortsätter att hanteras i införandet av LOV.  

6.7.3 Hitta vård- och omsorgsboende  

Det är viktigt att den enskilde, eller dess företrädare, ges möjlighet att vara 

delaktig i valet av vård- och omsorgsboende. All information om de olika vård- 

och omsorgsboendena kommer därför finns presenterad på ett enhetligt och 

tillgängligt sätt. Vilken information som visas om varje verksamhet kommer att 

hanteras i införandet av LOV.  

En hitta-tjänst gör det möjligt att avgränsa sökresultatet utifrån den enskildes 

behov och önskemål och underlättar därmed valet – i form av färre alternativ – 

för den enskilde. Vilka faktorer som ska ligga till grund för en sådan 

filterfunktion kommer att samskapas fram tillsammans med både Göteborgs 

Stads egen regi och privata utförare i utvecklingsarbetet av hitta-tjänsten.  

Den enskilde kommer, efter filtreringen, att få fram en lista med aktuella vård- 

och omsorgsboenden. Den enskilde kan sedan välja ut det eller de vård- och 

omsorgsboenden som är mest intressanta. Hur nästa steg i processen ska se ut, 

vart den enskilde ska skicka sitt/sina förslag på vård- och omsorgsboende, 

kommer att behöva utredas ytterligare tillsammans med verksamheten. 

En hitta-tjänst kommer även att vara, för handläggare och andra medarbetare 

som ska informera om olika utförare och/eller vägleda den enskilde i valet, en 

modern, effektiv och uppdaterad tjänst. 

6.7.4 Omvärldsbevakning  

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting framkommer att bristfällig 

information om utförarna riskerar att öka belastningen på biståndshandläggarna 

i valsituationen. 

Konkurrensverkets slutrapport visar att flertalet kommuner upplever att det 

första mötet med den enskilde tar längre tid än före valfrihetssystemet införts 

till följd av ökat informationsbehov. Införande av en valfrihetsmodell innebär 

förändrade roller för både den enskilde och biståndshandläggare, vilket behöver 

ligga inom ramen för stadsdelsförvaltningarnas förberedelsearbete. 

6.7.5 Utförares presentation av sin verksamhet 

Godkända utförare som har tecknat kontrakt med Göteborgs stad har rätt att 

marknadsföra sin verksamhet i enlighet med god marknadsföringssed enligt 

Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) samt – Tillkännagivande (2008:487) 

med anledning av marknadsföringslagen (2008:486), den så kallade ”svarta 

listan” – ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.   
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Förutom att all marknadsföring ska ske i enlighet med god marknadsföringssed 

enligt Marknadsföringslagen har stadsledningskontoret fokuserat på att 

marknadsföringen ska utformas så att den inte uppfattas som påträngande. Det 

innebär att direktriktad marknadsföring, exempelvis genom oanmälda besök i 

hemmet, eller via telefon inte är tillåtet i Göteborgs Stad. Inte heller att erbjuda 

någon form av ersättning, gåvor eller andra förmåner till brukare eller anhöriga 

för att välja en viss utförare.  

För att ge tyngd åt de krav som Göteborgs Stad ställer i förfrågningsunderlaget 

anser stadsledningskontoret att hänvisning till Marknadsföringslagen och 

Regeringens proposition 2008/09:29 ska göras i texten.  

Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för grafisk profil får inte användas av 

externa utförare av vård- och omsorgsboende. Stadsledningskontoret bedömer 

att riktlinjerna bör kompletteras med en text som anger vad som gäller för 

företag och organisationer som har godkänts och tecknat avtal med Göteborgs 

Stad att utföra daglig verksamhet.   

6.7.6 Behov av tolk 

Myndigheter, sjukvård och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid 

behov anlita tolk. Detta regleras i flera lagar, framför allt i Förvaltningslagen. 

För att kunna ha rätt till lika tillgänglig och rättssäker samhällsservice så kan en 

förutsättning vara tillgång till kvalificerad tolk. Vid vissa tillfällen både i 

myndighetsutövningen, men även i utförandet kan det finnas behov av att anlita 

tolk.  

6.7.7 Välfärdsteknik 

Socialstyrelsen definition av välfärdsteknik som: digital teknik som syftar till att 

bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en 

person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.  Exempel 

på välfärdsteknik är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som 

innehåller digital teknik, digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer för 

påminnelser, robotar och datorprogram.  Det finns i själva verket ingen 

begränsning för vad som kan benämnas välfärdsteknik så länge som produkten 

eller tjänsten ryms inom definitionen ovan.  

 

Vidare beskriver socialstyrelsen att välfärdsteknik kan användas av personen 

själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som 

bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på 

konsumentmarknaden. 

 

Insats i form av väldfärdstekniken gäller samma lagstigning som för andra 

insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det finns alltså inte några 

särskilda juridiska bestämmelser för just välfärdsteknik. Detta gör att en 

välfärdsteknisk produkt både kan vara ett hjälpmedel enligt hälso- och 

sjukvårdslagen som en insats enligt socialtjänstlagen. Vilken lagstiftning som 
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tillämpas beror på vilken insats den enskilde väljer att ansöka om alternativt 

vilken huvudman som tillhandahåller tekniken.  Detta regleras i lokala riktlinjer.  

 

Gemensamt för de användningen av välfärdsteknik är 

• samma regler gäller som för andra insatser, d.v.s. lagstiftningen är 

teknikneutral 

• användningen av tekniken är frivillig   

•  den enskilde behöver samtycka till att en insats beviljas och att en viss 

åtgärds utförs vid genomförandet av insatsen. 

När det gäller personer med nedsatt beslutsförmåga är det viktigt att anpassa 

informationen om, och erbjudandet av, välfärdstekniken utifrån den enskilda 

personens förmåga och förutsättningar. Det är också angeläget att anpassa 

tekniken till och planera uppföljningen utifrån personens förmåga och 

förutsättningar. Det gäller i synnerhet personer vars kognitiva förmåga kan 

förväntas försämras över tid.  

Alla insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen bygger på 

frivillighet och förutsätter med andra ord samtycke. Det innebär att man inom 

vården och omsorgen i regel inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. 

Den enskilde kan ge sitt samtycke på olika sätt.  

Vägledande principer för välfärdsteknik  

De vägledande principerna antogs av kommunfullmäktige i samband med 

ärendet ”Förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla 

Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande” som i sitt genomförande 

benämns Attraktiv hemtjänst. Dessa vägledenade principer bedöms vara 

tillämpliga även för äldreboende.  

För att nå målsättningen att den enskildes inflytande och självbestämmande ska 

öka har kommunfullmäktige antagit vägledande principer för välfärdsteknik i 

hemtjänsten;   

• individanpassat med ökade möjligheter till egna val för den enskilde    

• användarvänligt och med hög säkerhet   

• kostnadsmedvetet avseende den enskilde och verksamheten samt    

• till nytta för både den enskilde och verksamheten  

7 Ekonomi och 
ersättningsmodell 

 Stadsledningskontoret förordar 
• Ersättningen per dygn, i 2020 års nivå, är 2 050 kr. Ersättningen 

innefattar momskompensation med 107 kr per dygn för de privat 

utförare som inte kan lyfta momsen. Ersättningsnivån beslutas i 

samband med kommunfullmäktiges fastställande av budget för 
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nästkommande år, vilket vanligtvis sker i november och gäller från den 

1 april kommande kalenderår om inget annat beslutas. Priset inkluderar 

samtliga krav som ställs i förfrågningsunderlaget. 

  

• Utföraren ska tillhanda och bekosta den utrustning, arbetsredskap och 

förbrukningsartiklar som krävs för uppdraget. I detta ingår sängar och 

madrasser samt förbrukningsartiklar som till exempel tvättmedel, 

tvättlappar, tvål, toalettpapper, soppåsar och plasthandskar. 

 

 

• Utföraren ska ersätta Göteborgs Stad för fakturerade kostnader för det 

betalningsansvar som inträder för utförarens brukare, enligt gällande 

lagstiftning och överenskommelser.   

 

• Så snart ersättningsnivån för nästkommande år är beslutad ges 

information på goteborg.se/utforare. 

 

 

• Ersättning utgår i max sju kalenderdagar efter att en boende avlider 

eller flyttar ut.  

 

• Vid parboende där endast den ene har biståndsbeslut utgår ingen 

ersättning för medboende. Om den medboende är beviljad hemtjänst, 

utför boendet hemtjänstinsatserna och ersätts för beställd tid enligt 

gällande ersättning för hemtjänst. 

• Utföraren ansvarar för kontakter, planering och att den enskilde som 

vistas på sjukhus återvänder till särskilda boendet när läkare bedömt att 

den enskilde är utskrivningsklar. Utföraren ska i annat fall ersätta 

Göteborgs Stad för fakturerade kostnader för det betalningsansvar som 

inträder, enligt gällande lagstiftning och överenskommelser.  

 

• All fakturering ska göras månadsvis från utföraren. Ingen fakturering 

får ske från underleverantör. 

 

 

• Faktura (underlag) ska visa mottagarkod, plusgiro/bankgiro, 

organisationsnummer, fakturanummer/OCR, volymer, fakturabelopp 

och referens, tidsperiod. Fakturabelopp skall alltid överensstämma med 

underlag från Treserva för perioden.  

 

• Elektronisk faktura ska användas och det är viktigt att informationen 

anges i avsedda fält enligt vald fakturastandard. Order- expeditions och 

faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter betalas inte av 

Göteborgs Stad Faktureringsanvisningar kommer finnas tillgängliga på 

goteborg.se/utforare. 
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• Vid försenad betalning orsakad av Göteborgs Stad betalas 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Eventuell räntefaktura ska 

innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr.o.m.-t.o.m.) 

då räntan beräknas samt antalet räntedagar. Om Göteborgs Stad 

bestrider en faktura, ska utföraren skicka en kreditfaktura innan ny 

faktura kan betalas av staden. Under dessa omständigheter utgår inte 

någon dröjsmålsränta. Göteborgs Stad har rätt till dröjsmålsränta i 

enlighet med räntelagen (1975:635) i de fall utförarens ålagts att betala 

skadestånd och dröjer med detta.  

 

• Utföraren har rätt till förseningsersättning i enlighet med lagen 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Utföraren har rätt 

till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) vid Göteborgs 

Stad dröjsmål med betalningen av otvistlig faktura. Utföraren har rätt 

till förseningsersättning i enlighet med lagen (1981:739) om ersättning 

för inkassokostnader m.m. Göteborgs Stad har rätt till dröjsmålsränta i 

enlighet med räntelagen (1975:635) i de fall då utföraren ålagts att 

betala vite eller skadestånd och dröjer med detta. 

 Utredning 

Införande av valfrihetssystem i socialtjänst förutsätter ett prestationsbaserat 

ersättningssystem. I ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) 

ska godkända utförare ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som 

ersättningsbelopp. 

7.2.1 Nuvarande förutsättningar i Göteborgs Stad 

Stadsdelsförvaltningarna har sedan 2016 en gemensam prismodell för köp av 

äldreboendeplats. Priset bygger på dels på beslutade schabloner som är samma 

för alla stadsdelsnämnder, dels kostnader för stadsdelsnämndernas faktiska 

kostnader.   

Modellen utgår inte från ersättning per dygn. Mätning av faktiskt nyttjade 

permanenta boendeplatser görs den 15:e i varje månad. Betalning för en plats 

sker endast för en hel månad eller inte alls. 

Inför 2020 har en arbetsgrupp bestående av sektorchefer, ekonomichefer och 

ekonomer arbetat fram en ny ersättningsmodell som innebär att utföraren ersätts 

per dygn. Något gemensamt beslut om att använda modellen är inte fattat.  

Stadsledningskontoret har använt beräkningsunderlaget i arbetet med 

föreliggande förslag till ersättningsmodell, vilket har varit ett adekvat underlag 

för att säkerställa snittlöner, bemanning och övriga kostnader.  

Kommunstyrelsen beslutade, 2015-03-25 §176, om regler och rutiner för 

solidarisk finansiering av tomgångskostnader för stadsdelarnas äldreboenden. 

Modellen faller ut om tomgång uppstår på grund av planerad överproduktion, 

samt vid större oförutsedd tomgång som uppkommit på grund av extraordinära 

situationer. Den innebär att den solidariska finansieringen utgår med 75 procent 



 

 

LOV- äldreboende 105 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

av snittet på enhetskostnaden för en plats på särskilda boenden i staden under 

maximalt sex månader. För Tre Stiftelser och finskspråkiga boenden gäller 

finansieringen av alla tomgångsplatser.  

7.2.2 Pris och ersättningsmodell 

Utgångspunkten är att ersättningsnivån ska vara enhetlig för alla leverantörer 

oavsett vilken anordnare den enskilde väljer. Undantaget är viss 

momskompensation till de privata utförare som inte är momsbefriade. 

För att valfrihetssystemet ska fungera optimalt och den enskilde ska kunna ha 

ett val, krävs en viss tomgång. Principer för framtagen modell bygger på ett 

rörligt dygnspris som är samma för alla inriktningar.   

 

Förslag till pris per dygn för egenregin uppgår till 1 943 kr och för de privata 

utförarna till 2 050 kr (2020 års belopp). Skillnaden i ersättningen beror på att 

momskompensation utgår till de externa utförarna. Ersättning utgår i max sju 

kalenderdagar efter att en boende avlider eller flyttar ut. 

 

  

Vid parboende där endast den ene har biståndsbeslut utgår ingen ersättning för 

medboende. Om den medboende är beviljad hemtjänst, utför boendet 

hemtjänstinsatserna och ersätts för beställd tid enligt gällande ersättning för 

hemtjänst. 

Dygnspriset består av personalkostnader inklusive ob, semesterersättning, sjuk- 

och semestervikarier, samt sociala avgifter. Kostnaderna är framräknade utifrån 

ett snitt av faktiska lönekostnader samt schabloner för årsarbetare per plats för 

omsorgspersonal, legitimerad personal och ledning. Ersättning för gemensamma 

ytor och administrativa lokaler i fastigheten bygger på budgeterade 

nettokostnader för stadens äldreboenden. Övriga kostnader utgår från 

budgeterade kostnader för Göteborgs Stads äldreboenden. Dygnspriset är 

framräknat utifrån 98 procents beläggning eftersom viss tomgång krävs för att 

den enskilde ska ha möjlighet att välja.  

Om den enskilde på grund av sjukhusvistelse eller annan orsak är frånvarande 

utgår inget avdrag på ersättningen så länge placering kvarstår. Utföraren 

ansvarar för kontakter, planering och att den enskilde som vistas på sjukhus 

återvänder till särskilda boendet när läkare bedömt att den enskilde är 

utskrivningsklar. Utföraren ska i annat fall ersätta Göteborgs Stad för 

fakturerade kostnader för det betalningsansvar som inträder, enligt gällande 

lagstiftning och överenskommelser.   

Göteborgs Stad fakturerar den enskilde för hemtjänst- och matavgiften i särskilt 

boende enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Utföraren ansvarar 

för administration avseende hyreskontrakt samt att fakturera den enskilde för 

hyra. Göteborgs Stad ansvarar för individuella beräkning av den enskildes 

avgifter samt eventuella förbehålls- och garantibelopp.  
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 Omvärldsbevakning 

Priserna i omvärldsbevakningen avser 2019 års nivå.  

Referensstad  Dygnspris egen   

regi 

Dygnspris 

enskild regi 

Tomgångsersättning 

Stockholm Somatisk 

inriktning 1931 

kr per dygn 

Demensinriktning 

2138 kr per dygn 

Lokalschablon 

136 kr per dygn  

Somatisk 

inriktning 2012 kr 

per dygn 

Demensinriktning 

2138 kr per dygn 

Lokalschablon 

136 kr per dygn 

 

Tomplats dag 1-7  

1389 kr per dygn 

 

Nacka 

 

  

Har en 

differentierad 

ersättning utifrån 

fem vårdnivåer 

1159 kr per dygn- 

2426 kr per dygn. 

 

För 

demensboende 

tillkommer 100 

kr/dygn i alla 

vårdnivåer.  

Har en 

differentierad 

ersättning utifrån 

fem vårdnivåer 

1159 kr per dygn- 

2426 kr per dygn. 

 

För 

demensboende 

tillkommer 100 

kr/dygn i alla 

vårdnivåer.  

 Framgår inte 

 

 

 

Uppsala Framgår inte 1866 kr per dygn 60 % av ersättningen 

under fem dagar 

Halmstad Framgår inte 1820 kr per dygn 85% av ersättningen i 

sju dygn. 

 

 

Mölndal  1 000-1358 kr per 

dygn (ej 

jämförbart) 

1868 kr per dygn Ersättning i max 14 

dagar 

 



 

 

LOV- äldreboende 107 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

 Stadsledningskontorets bedömning 
För att den enskilde ska ha möjlighet att välja särskilt boende krävs en viss 

tomgång. Både egna och privata utförare kan få svårt att finansiera en sådan 

överkapacitet.  

Stadsledningskontoret föreslår ett dygnspris som är samma oavsett inriktning 

(vård- och omsorgsboende samt vård- och omsorgsboende för personer med 

demenssjukdom). Prisskillnaderna mellan inriktningar enligt nuvarande 

ersättningsmodell är liten.                                                                                    

En modell där priset är detsamma oavsett inriktning blir administrativt enklare, 

modellen ökar den enskildes möjlighet till kvarboende då resurserna kan 

omfördelas där de bäst behövs.  

Med ett dygnspris bär utföraren risken om inte boendet når upp till full 

beläggning. Modellen skapar incitament för att ha en hög beläggning och att 

hålla god kvalitet. En modell med ett enhetligt pris motiverar en något högre 

ersättning, varför dygnsersättning inom Göteborg Stad hamnar något högre än 

närliggande kommuners ersättning. Fastighetskostnaden är högre i Göteborgs 

Stad jämfört med närliggande, mindre kommuner vilket också motiverar ett 

något högre pris. Föreslaget dygnspris ligger i paritet med de boenden som 

Göteborgs Stad har ramavtal med.   

Modellen ställer krav på Göteborgs Stads utförare då ledtiderna mellan ut- och 

inflyttning i nuläget varierar från 17 dagar upp till 35 dagar, vilket får anses 

vara alltför långa ledtider.  

 

Stadsledningskontoret bedömer att det finns ekonomiska risker för Göteborgs 

Stad vid införande av valfrihetssystem enligt LOV. Se mer om detta samt 

hantering av riskerna under avsnitt 2.2.2. 

Kommunstyrelsens beslut om regler och rutiner för solidarisk finansiering av 

tomgångskostnader för stadsdelsnämndernas äldreboenden behöver revideras 

som en konsekvens av införandet av LOV. 

 

8 Organisation och HR-frågor  

 Stadsledningskontoret förordar 

• Verksamhetsansvarig ska uppfylla krav på kompetens, utbildning och 

chefserfarenhet. Kraven på kompetens och chefserfarenhet för 

verksamhetsansvarig kan vara lägre om utföraren kan påvisa att den har 

en ändamålsenlig organisation som medför att utföraren uppfyller 

samtliga krav.  
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Om den som ska vara verksamhetsansvarig är utländsk medborgare 

måste hen ha svenskt samordningsnummer vilket krävs för att få konto 

och tillgång till stadens verksamhetsstöd. 

Verksamhetsansvarig ska leda och organisera både det dagliga och det 

långsiktiga arbetet så att uppdraget utförs utifrån de krav som ställs i 

kontraktet. Verksamhetsansvarig ska ha sin huvudsakliga arbetstid 

förlagd i verksamhetens lokaler för att finnas till för medarbetare och 

brukare. Utförarens medarbetare ska dygnet runt kunna nå en person 

med chefsbefogenheter. 

Verksamhetsansvarigs anställning hos utföraren och eventuellt andra 

arbets- och uppdragsgivare ska vara förenlig med att vara tillgänglig för 

uppdraget. Verksamhetsansvarigs anställningsavtal med utföraren kan 

komma att efterfrågas. 

Under verksamhetsansvariges lagstadgade semester kan hen ersättas 

med en person som inte uppfyller samtliga krav på kompetens och 

chefserfarenhet. Ersättare ska utses under perioden och vara anställd av 

utföraren. Utföraren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kraven 

i kontraktet. Ersättare under verksamhetsansvarigs semester behöver 

inte anmälas till enheten för kontrakt och uppföljning. 

Vid byte av verksamhetsansvarig ska detta omgående anmälas till 

enheten för kontrakt och uppföljning. Ny verksamhetsansvarig ska 

godkännas av enheten för kontrakt och uppföljning. 

Under särskilda omständigheter kan utförare, under maximalt tre 

månader, utse en tillfällig verksamhetsansvarig som inte uppfyller krav 

på kompetens och chefserfarenhet. Utföraren ska skriftligen informera 

enheten för kontrakt och uppföljning för godkännande av tillfälligt 

utsedd verksamhetsansvarig och av orsak till att sådan utsetts. Det kan 

exempelvis gälla vid byte av verksamhetsansvarig och vid 

sjukskrivning som överstiger 30 dagar. Tillfällig verksamhetsansvarig 

ska vara anställd av utföraren. Utföraren ansvarar för att verksamheten 

bedrivs enligt kraven i kontraktet. 

Verksamhetsansvarig ska ha god kunskap om och kunna tillämpa lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. aHen 

ska även ha kunskap om och kunna tillämpa lagar och författningar 

gällande medarbetarnas villkor och arbetsmiljö. Verksamhetsansvarig 

ska ha kunskap att ta emot uppdrag från Göteborgs Stad utformade 

utifrån Socialstyrelsens modell IBIC (individens behov i centrum).  

Verksamhetsansvarig ska ha socionomexamen, högskolans sociala 

omsorgsutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning.  Det är 

enheten för kontrakt och uppföljning som prövar och bedömer om 

utbildningen är likvärdig.  

Verksamhetsansvarig ska ha kunskaper i svenska motsvarande lägst 

gymnasiet eller svenska som andraspråk 3 för att behärska det svenska 

språket i tal och skrift. 

Utföraren ska styrka verksamhetsansvarigs utbildning i CV och med 

kopia på hens examensbevis eller annan likvärdig handling. 
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Verksamhetsansvarig ska ha chefserfarenhet sammanlagt 24 månader 

under de senaste sju åren med minst 75 procents tjänstgöringsgrad. 

Erfarenheten ska vara från äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård 

och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning. Med 

chefserfarenhet avses praktisk erfarenhet av arbetsledning med 

verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. 

Utföraren ska styrka verksamhetsansvarigs chefserfarenhet i CV och 

med anställningsbevis eller liknande handling. Av anställningsbevis ska 

framgå befattning, arbetsgivare, anställningsperiod, samt 

tjänstgöringsgrad. 

Enheten för kontrakt och uppföljning förbehåller sig rätten att kontakta 

tidigare arbetsgivare för att styrka kompetens och erfarenhet som chef. 

Enheten för kontrakt och uppföljning kan komma att begära in 

verksamhetsansvarigs anställningsavtal med utföraren. 

Om verksamhetsansvarig är utsedd vid ansökan ska handlingar som 

styrker kompetens och chefserfarenhet bifogas med ansökan. 

Om verksamhetsansvarig inte är utsedd vid ansökan ska handlingar som 

styrker kompetens och chefserfarenhet lämnas in senast en månad före 

verksamhetens uppstart för godkännande. Utföraren blir inte valbar 

förrän verksamhetsansvarig är utsedd, kompetens och chefserfarenhet 

styrkts samt att enheten för kontrakt och uppföljning bedömt att 

verksamhetsansvarig uppfyller kraven. 

Kraven på kompetens och chefserfarenhet för verksamhetsansvarig kan 

vara lägre om utföraren kan påvisa att den har en ändamålsenlig 

organisation som medför att utföraren uppfyller samtliga krav. Med 

ändamålsenlig organisation avses att utföraren uppfyller samtliga krav 

genom delat ledarskap eller genom personer i sin ledning eller 

organisation med kompetens och chefserfarenhet som motsvarar kraven 

och som finns tillgänglig för den som utsetts som verksamhetsansvarig. 

Anställning i ändamålsenlig organisation hos utföraren och eventuellt 

andra arbets- och uppdragsgivare ska vara förenlig med att vara 

tillgänglig för uppdraget. Ändamålsenlig organisation ska styrkas 

genom beskrivning av hur utföraren ska uppfylla krav på kompetens, 

chefserfarenhet och tillgänglighet. Beskrivning ska göras på den 

blankett för beskrivning av ändamålsenlig organisation som finns på 

www.goteborg.se Det är enheten för kontrakt och uppföljning som gör 

bedömningen om kompetens, chefserfarenhet och tillgänglighet inom 

organisationen är tillräcklig för att den ändamålsenliga organisationen 

ska godkännas. Om enheten för kontrakt och uppföljning ska pröva om 

utföraren har en ändamålsenlig organisation ska bilagor lämnas för 

samtliga personer som ska ingå i prövningen. Bilagorna ska styrka de 

krav som utsedda person uppfyller, exempelvis chefserfarenhet 

alternativt utbildning. 

 

• Utföraren ska ha en utsedd verksamhetschef enligt HSL. Uppdraget 

som verksamhetschef enligt HSL kan ges till verksamhetsansvarig eller 

annan lämplig person hos utföraren. 

 

http://www.goteborg.se/
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• Minst 85 procent av den tillsvidareanställda och i övrigt 

månadsavlönade omsorgspersonalen ska ha godkänd vård- och 

omsorgsutbildning enligt bifogad förteckning. 

Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti 

månad. 

 

• Samtliga medarbetare ska behärska svenska språket i tal och skrift. Det 

innebär kunskaper i svenska motsvarande lägst årskurs nio eller svenska 

som andraspråk på grundläggande nivå. Medarbetare som är utländska 

medborgare måste ha svenskt samordningsnummer, vilket krävs för att 

få konto och tillgång till stadens verksamhetsstöd.  

 

• Det ska finnas den hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för att god 

vård ska kunna ges. Det innebär att det minst ska finnas tillgång till 

sjuksköterskeinsatser dygnet runt, alla dagar i veckan året runt utifrån 

brukarnas behov av hälso- och sjukvård. Under jourtid, det vill säga 

kväll, natt och helg, ska sjuksköterska vara tillgänglig med inställelsetid 

på 30 minuter. Utföraren ska ha arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast utifrån brukarnas samlade behov av 

rehabilitering. 

 

• Utföraren ska se till att nyanställda medarbetare får introduktion och 

ska ha skriftlig rutin för introduktion av nyanställda medarbetare.  

 

 

• Utföraren ska ansvara för att medarbetare kontinuerligt får 

kompetensutveckling och metodstöd. Utföraren ska ha 

utvecklingsplaner för medarbetarna.  

 

• Utföraren ska säkerställa att äldreboendet är bemannat utifrån brukarnas 

behov i enlighet med uppdrag och biståndsbeslut från Göteborgs Stad. 

Det ska framgå av utförarens upprättade genomförandeplan hur uppdrag 

och beslut ska genomföras. Utföraren ska leva upp till bestämmelserna i 

Socialtjänstförordningen 2 kap. 3 § samt Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) rekommendation om kvalitet i särskilt boende 

(beslutad av SKL: förbundsstyrelse 2017-01-20. 

Beskrivning över vilken bemanning och hur bemanningen säkerställer 

krav i kontraktet ska göras på särskild blankett som bifogas ansökan. 

Täthetsschema över bemanning ska bifogas ansökan.   

Om brukarens vård och omsorgsbehov ökar under dennes boendetid är 

utföraren skyldig att utöka bemanningen om det behövs för att 

säkerställa att kontraktet efterlevs. Utökningen ska ske inom ramen för 

ordinarie ersättning. 

 

• Utföraren bör ta emot praktikanter, elever och studenter (inklusive 

högskolestudenter) och ge dem god handledning och introduktion i 
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yrket. Praktikanter, elever och studenter får inte ersätta ordinarie 

personal i arbetet. 

 

• Utförarens anställda ska omfattas av meddelarfrihet liknande den som 

gäller för Göteborgs Stads anställda inom motsvarande 

verksamhetsområde.                                                                       

Utföraren ska informera sina medarbetare om att de omfattas av 

meddelarfriheten. Utföraren förbinder sig att, med undantag för vad 

som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat 

meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för 

offentliggörande i tryckt skrift, radioprogram eller dylikt. 

Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet 

som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas 

av tystnadsplikt för utförarens medarbetare utanför det 

verksamhetsområde som uppdraget enligt detta kontrakt omfattar och 

inte heller i vidare mån än vad 

som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 13 kap. 

Offentlighets och sekretesslag.  

 

• För det fall utförarens medarbetare omfattas av reglerna för 

arbetstillstånd ska utföraren på anmodan av enheten för kontrakt och 

uppföljning kunna visa upp giltiga arbetstillstånd. Enheten för kontrakt 

och uppföljning kan komma att genomföra stickprov för att kontrollera 

att kravet följs. 

 

• Enligt 10 kap 5 § Brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar 

uppdrag dömas för tagande av muta om denna tar emot gåva, löfte om 

gåva eller begär en otillbörlig förmån för att utföra sitt arbete. Det gäller 

också efter det att anställningen har upphört, som till exempel 

mottagande av förmåner genom testamente. Det ställs särskilt höga krav 

inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket 

litet.                                                           

Utföraren ska informera samtliga medarbetare om förbudet att ta emot 

gåvor och förmåner samt att medarbetare inte ska hjälpa den enskilde 

med juridiska åtaganden som att bevittna eller skriva underhandlingar. 

Utföraren ska ha en skriftlig policy för hur medarbetarna ska förhålla 

sig till gåvor och testamenten. 

 

• Utförarens medarbetare eller personer i ledande ställning ska inte ha 

uppdrag som god man, förvaltare eller juridiskt ombud för enskilda i 

vård- och omsorgsboendet. 

Om utföraren uppmärksammar att den enskilde har behov av god man 

eller förmyndare ska detta anmälas till den enskildes 

biståndshandläggare eller till Göteborgs Stads överförmyndare. 

 

• Utföraren ska följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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Samordningsansvaret regleras av arbetsmiljölagen (AML) 

Överenskommelse om samordningsansvar ska träffas när två eller tre 

arbetsgivare samtidigt bedriver verksamhet på ett gemensamt 

arbetsställe. Detsamma gäller vid anlitande av underleverantör. 

Oberoende av detta har varje utförare arbetsmiljöansvar för sina egna 

medarbetare. 

 

• Utföraren ska följa Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård 

och omsorg, SOSFS 2015:10 samt ha en skriftlig rutin för ändamålet. 

Utföraren ansvarar för att medarbetare ha goda kunskaper om basala 

hygienrutiner samt att de får kontinuerlig utbildning i hygien. 

Utföraren ansvarar för att medarbetarna konsekvent tillämpar basala 

hygienrutiner i sitt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner.  

Utföraren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker 

(AFS 2018:4) tillhandahålla arbetskläder för sina medarbetare och 

ombesörja tvätt av dessa utan att kostnader ska belasta medarbetaren. 

Med arbetskläder menas underdel samt kortärmad överdel exempelvis t-

shirt eller tunika. Utförare ansvarar i sin roll som arbetsgivare för att 

medarbetare tar av arbetskläderna vid dagens slut, att de hålls åtskilda 

från andra kläder och tvättas i minst 60 grader.  

Utföraren ska bekosta och tillhandahålla skyddsutrustning bestående av 

engångshandskar, plastförkläde, munskydd, handsprit eller liknande för 

sina medarbetare.  

 

 

• Det särskilda kontraktsvillkoret kan uppfyllas genom att utföraren är 

ansluten till ett centralt kollektivavtal som organiserar omsorgspersonal. 

I de fall utföraren är ansluten till ett sådant centralt kollektivavtal ska 

utföraren ange vilket kollektivavtal de är anslutna till. 

Om utföraren inte är ansluten till ett centralt kollektivavtal som 

organiserar omsorgspersonal gäller följande: 

Utföraren ska erbjuda sina medarbetare som genomför uppdrag för 

Göteborgs Stad som lägst nedan angivna villkor. Villkoren är hämtade 

ur, nu gällande HÖK (Huvudöverenskommelse) och Allmänna 

bestämmelser. Detta kollektivavtal är tecknat mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

De hänvisningar till paragrafer som anges nedan avser nu gällande 

HÖK och AB. I kommande versioner kan dessa komma att ändras.  

 

- Lägstalön enligt fastställda belopp i HÖK 

- Lön ska utbetalas för hela arbetsdagen (inklusive eventuell 

förflyttning) enligt schema exklusive rast. 

- Arbetstid AB § 13 mom. 2 och 3. 

- Övertid AB § 20 mom. 1 första stycket, mom. 2 första och andra 

stycket, mom. 3 och mom. 4 

- Tillägg för obekväm arbetstid AB § 21 mom. 1 

- Tillägg för förskjuten arbetstid § 23 mom. 1,2 
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- Semester AB § 27 mom. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a), 15 och 17 

- Avsättning till tjänstepension. Beloppet som ska betalas in till 

- tjänstepension ska minst motsvara 4,5 % av den anställdes lön 

årligen. Inbetalning bör göras även under föräldraledighet och 

sjukledighet. Intyg från pensionsförvaltare ska kunna uppvisas. 

Enheten för kontrakt och uppföljning begär personalredogörelse vid 

uppföljning. 

 

• Minst 87 procent av den tillsvidareanställda och övriga månadsanställda 

personalen ska ha grundanställning på heltid. Personalredogörelse ska 

lämnas på begäran. 

 

• Utföraren bör inte använda delade turer vid schemaläggning. Utföraren 

ska särskilt beakta arbetsmiljölagen och föreskrift AFS 2015:4,12§ 

angående arbetstidens förläggning. 

 

• Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid 

utförd av timavlönade begränsas. 

 

• Utföraren ska säkerställa att tillämplig arbetsrättslig lagstiftning 

efterlevs. 

 Utredning 

8.2.1  Kommunens roller i ett valfrihetssystem 

I ett valfrihetssystem enligt LOV har kommunen två roller: 

•  Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten, 

oavsett om kommunen tillhandahåller särskilt boende i egen regi eller 

genom extern utförare inom ramen för valfrihetssystem. I ansvaret ingår 

att bestämma ersättning för tjänsten, ta emot och handlägga 

ansökningar, teckna kontrakt/avtal med de som uppfyller kraven samt 

ansvara för uppföljning och utvärdering. Myndighetsutövningen ingår i 

kommunens ansvar och blir ”beställare” av tjänsten.  

  

•  I kommunens ansvar ingår också att vara en utförande producent av 

särskilt boende och för egen del uppfylla de krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget. De kommunala utförarna ska precis som de 

externa utförarna konkurrera med kvalitet. 

För att privata och kommunala utförare ska ha likvärdiga förhållanden och 

förutsättningar (konkurrensneutralitet) är det viktigt att såväl politik som 

tjänsteorganisation har arbets- och förhållningssätt som stödjer dessa 

förutsättningar.  I stadsdelsförvaltningarna blir myndighetsenheterna inom 

äldreomsorgen tydliga beställare och deras kollegor inom äldreboende blir 

kommunala utförare.                                                                                             
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Sektorschefer och stadsdelsdirektörer har den komplexa rollen genom att både 

vara både beställare och utförare. Dessa förutsättningar föranleder viktiga 

ställningstaganden kring vad olika roller innebär och vilka som deltar på samma 

möten mm.  

I och med att valfrihetssystem inom LOV i dagsläge finns inom både hemtjänst 

och daglig verksamhet är frågan redan hanterad. Dock är det viktigt att 

regelmässigt påminna sig om förutsättningarna. 

 

8.2.2 Verksamhetsansvarig och ledning 

 

Verksamhetsansvarig chef har ett viktigt uppdrag för att säkerställa uppdraget 

ur såväl brukare- som verksamhets- och arbetsgivarperspektiv.  

Verksamhetsansvarig chef måste därför ha god kunskap om tillämpliga lagar, 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen inom och vad 

som i övrigt kan beröra verksamhetsområdet. Hen måste även ha kunskap om 

och kunna tillämpa lagar och författningar gällande medarbetarnas villkor och 

arbetsmiljö.  

För att hantera uppdraget som verksamhetsansvarig och säkerställa god kvalitet 

för den enskilde krävs att chefen har lämplig högskoleutbildning och erfarenhet 

av arbetsledning inom äldreomsorg och/eller funktionshinder. Erfarenheten 

måste ha varit av en viss omfattning och längd och ska vara aktuell och 

uppdaterad med utvecklingen inom verksamhetsområdet det vill säga inte ligga 

allt för långt tillbaka i tiden.   

 

Det måste finnas en utsedd ställföreträdare under hela dygnet eftersom 

verksamheten inom särskilt boende pågår dygnet runt.  

Inom IVO:s tillståndsprövning ingår en prövning av föreståndarens kompetens, 

“det ska finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga 

arbetet och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet och ger god 

omvårdnad”.  

I samband med byte av föreståndare har IVO fattat ett principiellt beslut vilket 

säger följande: “en utbildning i form av bland annat sjuksköterskeexamen, 

tillsammans med gedigen erfarenhet av arbete i ledande ställning inom hälso- 

och sjukvårdsverksamheter, kan ge den sammantagna kompetens som krävs för 

att förestå ett äldreboende”. 

Någon närmare reglering av vilken utbildning och erfarenhet som bedöms 

lämplig är inte framtagen, vilket innebär att Göteborgs Stad behöver ta fram ett 

specifikt krav på kompetens för den som ansvarar för den dagliga driften, 

vanligtvis kallad enhetschef.  

 

 

Exempel på en annons som enhetschef för äldreboende i en 

stadsdelsförvaltning:  
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”För uppdraget som enhetschef på äldreboende XX söker vi dig som har en 

socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer 

som likvärdig. Vi tror att du är en erfaren och trygg ledare. Erfarenhet av 

chefskap inom verksamhetsområdet generellt och äldreboende specifikt är 

meriterande.  

Med ditt verksamhetsnära och kommunikativa ledarskap skapar du delaktighet, 

engagemang och utveckling hos dina medarbetare. Tillsammans arbetar ni 

strukturerat och målinriktat i enlighet med äldreomsorgens verksamhetsidé för 

att utveckla verksamheten och kvaliteten för hyresgästerna.  

Det är viktigt att du kan skapa goda relationer och bidra till ett gott samarbete 

med både externa och interna aktörer” 

 

Inom ramavtalsupphandlingen är kraven på den som är ansvarig för den dagliga 

driften följande: “erfarenhet motsvarande 24 månaders heltidsarbete i ledande 

befattning inom vård- och omsorgsverksamhet. Dokumenterad relevant 

utbildning till exempel socionomutbildning med inriktning mot äldre och 

funktionshindrade eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig”.  

 

Vilka krav Stadsledningskontoret bedömer att krav på verksamhetsansvarig ska 

ha framgår under rubriken stadsledningskontoret förordar ovan. 

 

8.2.3 Kompetens 

En grundläggande förutsättning är det som anges i socialtjänstlagen att för 

utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet (3 kap 3§ SoL). 

Som stöd för kompetensförsörjningen 

arbetade Göteborgs Stad fram en 

kompetensmodell för äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård 2008.  

Kompetensmodellen är ett verktyg för att 

säkra kommunens arbete med 

kompetensförsörjning och samtidigt höja 

kvalitén i verksamheten och sprida nya 

kunskaper. Modellen bygger på tre steg 

för uppdrag och kompetens, bas-, 

fördjupad- respektive expertkompetens.  

Göteborgs Stad har även tagit fram  

kompetensförsörjningsplaner. Planerna 

togs fram 2013 och revideras årligen med 

nya aktiviteter/insatser utifrån kompetenskritiska utvecklingsområden, i syfte att 

nå verksamhetens utmaningar nu och i framtiden. Arbetet är ett samarbete 

mellan område HR, Senior Göteborg och medarbetare och chefer i 

stadsdelsförvaltningarna.  
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De kompetenskritiska utvecklingsområdena i äldreomsorgens 

kompetensförsörjningsplan är:  

• Skapa en gemensam syn/definition av ”god äldreomsorg” och förstå 

den nationella värdegrunden i praktiken och skälig levnadsnivå. 

• Stärka den positiva bilden av äldreomsorgen (”varumärket”) och våra 

yrkesroller. 

• Ta tillvara och samordna kunnande och erfarenhet mellan olika 

professioner. 

• Stärka yrkeskompetensen inom prioriterade områden. 

• Stärka den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten. 

• Följa upp och visa på resultat i verksamheten. 

• Kommunicera på ”yrkessvenska” och svenska. 

• den enskildes inflytande och självbestämmande ska öka. De 

politiska målen och de nationella styrdokumenten ska vara styrande i 

verksamheten. 

• Möta förändrade behov och förväntningar från brukare och anhöriga.  

 

De kompetenskritiska utvecklingsområdena inom hälso- och sjukvård är: 

• Behålla medarbetare och attrahera nya medarbetare. 

• Möta förändrade behov från patienter och anhöriga. 

• Utveckla hälsoarbetet och hälsobegreppet för att förebygga ohälsa. 

• Möjligheten till ökad valfrihet för patient och vårdtagare av olika 

”välfärdstjänster” innebär att kommunens hälso- och sjukvård behöver 

samarbeta med fler aktörer kring den enskilde. 

• Ta tillvara och utveckla kunnande och erfarenheter i och mellan olika 

professioner. 

• Dokumentation enligt HSL är en lagstadgad skyldighet. 

 

 Omvårdnadspersonal 

Kompetenta medarbetare är en förutsättning för att verksamheten ska kunna 

erbjuda tjänster av god kvalitet.  

Enligt LOV 2 § ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på 

ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten 

ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet 

när den tillämpar valfrihetssystem.  

Detta innebär att kommunen inte kan ställa högre krav på externa utförare än 

vad kommunen själv kan leva upp till i sin verksamhet.  

allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2011:12) finns rekommendationer 

om omvårdnadsutbildning, kunskaper i svenska samt grundläggande kunskaper 

och färdigheter som omvårdnadspersonalen ska besitta.  

 

När Göteborgs Stad rekryterar tillsvidareanställd omsorgspersonal ställs krav på  

undersköterskeutbildning i platsannonserna. 
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Det senaste året har stadsdelsförvaltningarna rapporterat om tilltagande 

svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor. Detta har framförallt handlat 

om hemtjänst, inom äldreboende har inte svårigheten lyfts på motsvarande sätt.  

Den nya befattningen vårdbiträde, läs mer nedan, kommer innebära 

differentierade arbetsuppgifter och en annorlunda kravspecificering framåt, 

även om behovet kommer att vara att en hög andel omsorgspersonal har 

undersköterskekompetens.   

Under sommarmånaderna då verksamheten har en hög andel tillfälligt anställda 

medarbetare är utbildningskraven svåra att tillgodose.  

 

I enlighet med kompetensmodellen anställs även undersköterskor med 

expertuppdrag. Exempel på expertuppdrag är demens och huvudhandledare 

samt befattningen omsorgshandledare. För dessa uppdrag krävs utöver 

grundutbildning till undersköterska även YH utbildning (yrkeshögskola) om 

minst 200 poäng inom gerontologi/geriatrik/demens/rehab eller psykiatri.  

 

I närtid har flera statliga utredningar avseende kompetens och yrkeskrav för 

undersköterskor genomförts. Problematiken kring kompetensbrist har ofta varit 

i fokus för utredningarna. För att nämna några; effektiv vård SOU 2016:2, 

nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen SOU 2017:21 och stärkt kompetens 

i vård och omsorg 2019:20. Strax efter att nationell kvalitetsplan presenterades 

träffade Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal 

en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård. Parterna kom bland annat överens om att förespråka en modell för 

yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, 

undersköterska och undersköterska med specialistutbildning 

 

Sveriges kommuner och landsting och svenska kommunalarbetareförbundet har 

2017-03-09 ingått en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och 

hälso- och sjukvård. Den innebär följande: 

• Att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika 

nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med 

specialistutbildning definieras. 

• Att verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, 

undersköterskor och undersköterskor med specialistutbildning. 

• Att yrket vårdbiträde definieras samt att det fastslås vilken 

utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket. 

• Att verka för en nationell valideringsmodell. Vårdbiträdenas och 

undersköterskornas kunskap ska valideras mot de fastställda kurserna i 

vård- och omsorgsprogrammet för respektive yrke. 

• Att verka för fler utbildningsplatser med specialistinriktning för 

undersköterskor på Yrkeshögskolan. 

• Att stödja förslaget i utredningen Nationell kvalitetsplan för 

äldreomsorgen avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att 

utreda förutsättningarna för genomförande av en skyddad yrkestitel för 

undersköterskor. 
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I Göteborg har lokala parter (Göteborgs Stad (ag) och Kommunal) tagit hand 

om avsiktsförklaringen för att stärka kvaliteten i verksamheten då även ett 

utbildningskrav införs för vårdbiträde. Parterna har under arbetets gång 

diskuterat yrkesroller, utbildning och inhämtat synpunkter från både 

medarbetare och chefer i stadens äldreomsorgsverksamhet. Samverkan 

genomfördes 2018-10-26 och den innebär att parterna är efter det 

partsgemensamma arbetet överens om att inrätta befattningsbenämning 

vårdbiträde med utbildningskrav som fastställts av partssammansatt Vård- och 

omsorgscollege. I samband med att utbildningskrav införs för vårdbiträde är 

också parterna överens om att inrätta en ny befattningsbenämning för 

medarbetare som saknar utbildning. Denna befattningsbenämning kommer från 

2019-01-01 att vara Biträde äldreomsorg. Medarbetare som idag är anställda 

som vårdbiträde behåller denna befattningsbenämning även efter 2019-01-01. 

 

Vårdbiträdesutbildningen som startat omfattar 800 gymnasiepoäng, vilket 

innebär drygt halva vård- och omsorgsprogrammet. Möjligheten att fortsätta 

studierna för att få hela vård- och omsorgsprogrammet finns. För närvarande 

finns flera vårdbiträdesutbildningar igång där studenterna får särskilt språkstöd. 

Under våren 2020 kommer de första studenterna bli klara med sina 

vårdbiträdesstudier. Bedömningen är att en del kommer att studera vidare till 

undersköterska och en del kommer att söka jobb som vårdbiträde. 

Det finns ett stort intresse för både vårdbiträdes- och undersköterskeutbildning 

inom vuxenutbildningen. Antalet sökande till ungdomsgymnasiets vård- och 

omsorgsprogram är däremot lågt.  

I samband med nationella satsningen omvårdnadslyftet gjorde Göteborgs Stad 

en sammanställning av omvårdnadsutbildningar som till innehåll och 

omfattning uppfyller Göteborgs Stad krav på godkänd utbildning (denna 

förteckning bifogas förfrågningsunderlaget). Under senare tid har det 

förekommit att privata utbildningsanordnare erbjuder korta utbildningar till 

undersköterska där deltagarna efter genomgången utbildning får ett diplom utan 

betyg av något slag. Dessa utbildningar uppfyller inte Göteborgs Stad krav på 

godkänd utbildning. I förfrågningsunderlaget behöver det kravet omfatta 

fullgjord vård- och omsorgsutbildning med godkända betyg 

frångymnasieutbildning/vuxenutbildningen d v s att man studerat hos en 

utbildare som beviljats betygsrätt av Skolinspektionen.  

 

Kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, är det viktigaste 

arbetsredskapet för i kommunikation med kollegor, brukare, anhöriga samt 

för lagstadgade dokumentationskrav. För att säkerställa att medarbetare inom 

äldreomsorgens verksamheter klarar detta behövs dokumenterade språkkrav. 

Avseende kunskaper i svenska språket bör minimikravet vara är att man har 

godkänt betyg i svenska från grundskolan åk. 9 eller svenska som andraspråk på 

lägst grundläggande nivå. Detta krävs för att vara behörig och kunna 

tillgodogöra sig studier på gymnasienivå. 

Numera ingår svenska 1 eller svenska som andra språk i vård och 

omsorgsprogrammet (vuxenutbildningen). För att få diplom på vård och 
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omsorgsprogrammet ställs krav på att den studerande har godkända 1500 

gymnasiepoäng. Stadsledningskontoret anser att diplomet ska ses som en merit, 

men inte krav. Ett krav skulle innebära att äldre utbildningar inte kan räknas 

som godkända.  

 

För att leva upp till verksamhetens krav är en del av arbetsgivarnas ansvar att ge 

nyanställda introduktion samt ge medarbetare kontinuerlig fortbildning och 

handledning. Medborgarnas behov och förväntningar på vården och omsorgen 

utvecklas och förändras vilket innebär att verksamheterna behöver rusta sig för 

att möte förändringarna. Nya målgrupper tillkommer inom äldreomsorgens 

verksamheter, exempelvis personer med psykiska funktionsnedsättningar och 

komplexa medicinska sjukdomstillstånd. Utvecklingsplaner är ett redskap för att 

möta behov. 

 Kompetens omsorgspersonal – inventering 

Inom utredningen har en inventering av andelen av medarbetare inom 

äldreboende i Göteborgs Stad, som har godkänd vård- och omsorgsutbildning 

genomförts. I genomsnitt har 85 procent av den tillsvidareanställda 

omsorgspersonalen inom äldreboende godkänd vård- och omsorgsutbildning. 

Det finns stora skillnader mellan stadsdelsnämnderna. Spridningen är mellan 72 

procent och 94 procent.  

Bland tidsbegränsat anställda (exklusive timanställda) är genomsnittliga andelen 

med utbildning 33 procent. 

Antalet tidsbegränsat anställda är i förhållande till de tillsvidareanställda mycket  

få. Troligen finns en hög benägenhet till att tillsvidareanställa medarbetare med 

vård- och omsorgsutbildning, vilket är positivt ur såväl arbetsgivare och 

arbetstagarperspektiv.  

 Legitimerad personal 

De legitimerade personalgrupper som arbetar inom särskilt boende är 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.  

När stadsdelsförvaltningarna rekryterar legitimerad personal säkerställer de  

utöver ordinarie referenstagning att den sökande har sjuksköterskelegitimation 

samt att de kontrollera hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att 

det inte föreligger något anmälningsärende innan anställning.  

8.2.4 Verksamhetens bemanning 

I socialtjänstförordningen (2001:937) 2 kap.3 § står att  

”i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket 

socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, 

finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma 

om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den 

hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Förordning 

(2018:1935)”. 
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I samband med att regeringen fattade beslut om förtydligandet i 

socialtjänstförordningen fick Sveriges kommuner och landsting (SKL) i 

uppdrag att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet.  

SKL: förbundsstyrelse beslutade 2017-01-20 om en rekommendation i syfte att 

stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 

 Rekommendationen beskrev att individuell behovsbedömningen ska vara 

grunden för hur vården och omsorgen planeras och genomförs. 

Överenskommelser t.ex. avseende tillsyn nattetid behöver göras med enskilda. 

Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över 

situationen för de boende. Socialtjänstförordningen anger att personal utan 

dröjsmål ska uppmärksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt 

boende. Detta kan göra med såväl teknik som utökad bemanning. 

Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större 

utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst 

kan digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, 

självständighet och delaktighet. 

Göteborgs Stad har hanterat rekommendationen i ärende dnr 0629/18. I 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att SKL:s rekommendation 

innehåller sådant som Göteborgs Stad redan arbetar utifrån. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 §18 att ställa sig bakom Sveriges 

Kommuner och Landstings rekommendation om kvalitet i särskilt boende. 

I hälso- och sjukvårdslag (2017:30) står följande om bemanning. Där det 

bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler 

och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges, 5 kap 2§ HSL. 

För den dagliga verksamheten behöver bemanningen bestå av omsorgspersonal 

samt legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter/sjukgymnaster). Verksamheten måste vara bemannad dygnet 

runt.   

 

I Göteborgs Stads nuvarande ramavtal (LOU) för äldreboende står att 

leverantören ansvarar för att det finns en utsedd patientansvarig sjuksköterska 

för brukarna. Det ska finnas tillgång till sjuksköterskeinsatser dygnet runt, alla 

dagar i veckan året runt utifrån brukarnas behov av hälso- och sjukvård. Under 

jourtid, det vill säga kväll, natt och helg, ska sjuksköterska vara tillgänglig med 

inställelsetid på 30 minuter. Leverantören ska ha tillgång till arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast utifrån brukarnas samlade behov av rehabilitering.  

 

8.2.5 Praktikanter, elever och studenter 

Att ta emot praktikanter, elever och studenter (inklusive högskolestudenter) är 

ett sätt att främja framtida personalförsörjning. Det är därför viktigt att 

verksamheten tar emot dem på ett främjande sätt. Praktikanter, elever och 

studenter får inte ersätta ordinarie personal.    
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8.2.6 Utdrag ur belastningsregistret 

I Polisens belastningsregister finns uppgifter om de brott enskilda har dömts för. 

Fortkörningsböter syns också i registret, trots att det inte gått till domstol. Ju 

grövre ett brott är, desto längre finns det kvar i registret. Tiderna är som kortast 

tre år och som längst tio år efter avtjänat fängelsestraff.  

Belastningsregistret är i första hand till för att de brottsbekämpande och 

rättsvårdande myndigheterna ska få tillgång till sådana belastningsuppgifter 

som behövs i deras verksamhet. Uppgifter av detta slag är synnerligen 

integritetskänsliga och därför gäller enligt 35 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) s.k. absolut sekretess. Den enskilde har dock rätt till 

fullständig insyn i registret avseende sig själv.  

Det finns en lagstadgad skyldighet att tillämpa registerkontroll vid anställning 

på tre områden: 

- Personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg  

- Personal vid sådana hem för vård och eller boende som tar emot barn 

(HVB) 

- Personal som utför vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning 

(inom LSS-området) 

I lagstiftningen för dessa tre områden står det angivet vilka straff som inte är 

tillåtna för att få en anställning i verksamheten. I och med lagstiftning kan den 

tilltänkta kandidaten för tjänsten be om registerutdrag hos polisen och endast få 

ut de straff som inte är tillåtet enligt lag.  

Det finns idag ingen lagstiftning om registerutdrag för personal inom andra 

verksamhetsområden.   

 

Område HR på stadsledningskontoret utredde frågan om bland annat 

äldreomsorgens verksamhet ska begära utdrag ur belastningsregistret 2014, och 

kom då fram till att Göteborgs Stad inte ska begära utdrag ur belastningsregister 

inom äldreomsorgens verksamheter, utifrån bedömning om att det inte finns 

någon nuvarande lagstiftning om registerutdrag för aktuella personalgrupper. 

Göteborgs Stads personalutskott har tidigare motsatt sig registerutdrag i andra 

verksamheter än där det finns lagstiftning på området. Deras ställningstagande 

bygger också på avsaknad av lag eller förordning. 

Sedan dess har frågan behandlats nationellt vid två tillfällen. Utredningen om 

registerkontroll i arbetslivet föreslog i betänkandet Registerutdrag i arbetslivet 

(SOU 2014:48) ett generellt förbud mot att arbetsgivare ska få begära att 

arbetstagare ska uppvisa eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om 

det inte finns ett lagstöd. Förbudet föreslogs gälla arbetssökande, praktikanter, 

inhyrd och inlånad arbetskraft. Syftet var att stärka skyddet för personlig 

integritet i arbetslivet. I samband med detta framfördes behovet att för vissa 

aktörer stärka stödet för registerkontroll. När det gäller vård och 

omsorgssektorn sades följande: ”Vad gäller vård och omsorgssektorn har vi 

prövat sådana verksamheter som utför socialtjänstinsatser för äldre personer och 

personer med funktionsnedsättning bl.a. hemtjänsten, särskilt boende för 

personer med funktionsnedsättning, särskilt boende för äldre personer och 



 

 

LOV- äldreboende 122 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

personlig assistans. Vi har konstaterat att det rör sig om personer vilkas behov 

av trygghet väger mycket tungt, men att det vid en avvägning även bör beakta 

att det är fråga om ett stort antal personer som kan bli föremål för 

kontrollåtgärder. Skälen för att införa registerkontroll inom dessa verksamheter 

har inte bedömts vara tillräckligt starka” 

 

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet-behovet av utökat författningsstöd 

(SOU 2019:19) har på nytt tagit upp frågan. Där föreslås en ny lag som 

innehåller bestämmelser om registerkontroll av den som erbjuds anställning för 

att utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer 

med funktionsnedsättning. Lagen, som ska benämnas lag om registerkontroll av 

personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 

funktionsnedsättning, ska vara subsidiär i förhållande till lagen (2010:479) om 

registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder.  Lagen ska även tillämpas i fråga om den som erbjuds eller 

tilldelas uppgifter genom uppdrag, praktiktjänstgöring eller anställning hos 

någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten. Lagen föreslås 

träda i kraft 1 januari 2021. 

 

Stadsledningskontoret har varit i kontakt med arbetsmarknadsdepartementet 

gällande tidsplan för hantering av ärendet. De har meddelat att de inte kan  

lämna några besked om och i så fall när regeringen avser att gå vidare med de 

förslagen som lämnats i SOU 2019:19.  

Stockholm, Nacka, Mölndal och Uppsala kravställer i sina förfrågningsunderlag 

att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur rikspolisstyrelsens 

belastningsregister.   

8.2.7 Meddelarfrihet 

Utförarens anställda ska omfattas av meddelarfrihet liknande den som gäller för 

Göteborgs Stads anställda inom motsvarande verksamhetsområde. Utföraren 

ska informera sina medarbetare om att de omfattas av meddelarfriheten. 

Utföraren förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa 

mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller 

motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift, radioprogram eller dylikt. 

Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som 

skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av 

tystnadsplikt för utförarens medarbetare utanför det verksamhetsområde som 

uppdraget enligt detta kontrakt omfattar och inte heller i vidare mån än vad 

som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 13 kap, 

Offentlighets- och sekretesslag. 
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8.2.8 Uppdrag som god man, förvaltare och juridiskt 

ombud 

Utförarens medarbetare eller personer i ledande ställning ska inte ha uppdrag 

som god man, förvaltare eller juridiskt ombud för enskilda i vård- och 

omsorgsboendet. 

Om utföraren uppmärksammar att den enskilde har behov av god man eller 

förmyndare ska detta anmälas till den enskildes biståndshandläggare eller till 

Göteborgs Stads överförmyndare. 

8.2.9 Muta, gåva, testamente 

Enligt 10 kap 5 § Brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag 

dömas för tagande av muta om denna tar emot gåva, löfte om gåva eller begär 

en otillbörlig förmån för att utföra sitt arbete. Det gäller också efter det att 

anställningen har upphört, som till exempel mottagande av förmåner genom 

testamente. Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet 

för att ta emot gåvor är mycket litet. 

Vilka krav Stadsledningskontoret bedömer att ska ställas utifrån detta framgår 

under rubriken stadsledningskontoret förordar ovan. 

 

8.2.10 Arbetsmiljö 

 

Göteborgs Stad har följande styrande dokument avseende arbetsmiljö: 

• Medarbetare- och arbetsmiljöpolicy 

• Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivaren 

• Plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen 

 

Stadsledningskontoret bedömer att följande krav ska ställas avseende 

arbetsmiljö.  

Utföraren ska följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Samordningsansvaret regleras av arbetsmiljölagen (AML) Överenskommelse 

om samordningsansvar ska träffas när två eller tre arbetsgivare samtidigt 

bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe. Detsamma gäller vid 

anlitande av underleverantör. Oberoende av detta har varje utförare 

arbetsmiljöansvar för sina egna medarbetare. 

8.2.11 Arbetskläder och skyddsutrustning 

Frågan om arbetskläder och skyddsutrustning finns reglerad i 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) samt i 

Socialstyrelsens riktlinjer om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10).  
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I AFS 2018:4 står följande om arbetskläder. För de arbetstagare som omfattas 

av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

basal hygien i vård och omsorg ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av 

arbetskläderna när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att 

arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 

grader och förstörs vid behov.  

Allmänna råd: Av arbetsmiljölagen följer att kostnader för tvätt av arbetskläder 

som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, liksom alla andra kostnader för 

arbetsmiljöåtgärder, ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagare. 

Kommunstyrelsen har behandlat arbetskläder för Göteborgs Stads verksamheter 

i ärende dnr 0550/19. Beslut i kommunstyrelsen 2019-04-10 §245. 

1. Göteborgs Stad tillhandahåller arbetskläder i enlighet med Socialstyrelsens 

riktlinjer om basala hygienrutiner (SOFS 2015:10) samt ansvarar för att 

dessa tvättas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 

2018:4). 

2. Arbetskläder som används enligt punkt 1 ska vara icke-personliga.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningar hitta sätt att öka återanvändning och återvinning av 

kommunala arbetskläder och återrapportera till kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret bedömer att krav ska ställas på att utföraren ska följa 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10 

samt ha en skriftlig rutin för ändamålet. 

Utföraren ansvarar för att medarbetare ha goda kunskaper om basala 

hygienrutiner samt att de får kontinuerlig utbildning i hygien. 

Utföraren ansvarar för att medarbetarna konsekvent tillämpar basala 

hygienrutiner i sitt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner.  

Utföraren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 

2018:4) tillhandahålla arbetskläder för sina medarbetare och ombesörja tvätt av 

dessa utan att kostnader ska belasta medarbetaren. Med arbetskläder menas 

underdel samt kortärmad överdel exempelvis t-shirt eller tunika. Utförare 

ansvarar i sin roll som arbetsgivare för att medarbetare tar av arbetskläderna vid 

dagens slut, att de hålls åtskilda från andra kläder och tvättas i minst 60 grader.  

Utföraren ska tillhandahålla skyddsutrustning bestående av engångshandskar, 

plastförkläde, munskydd, handsprit eller liknande för sina medarbetare.  

 

8.2.12 Arbetsrättsliga villkor   

Enligt 4 kap. 2 § LOV får en upphandlande myndighet ställa särskilda sociala, 

miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga 

villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget. 

Arbetsrättsliga villkor ingår i begreppet särskilda sociala villkor. 



 

 

LOV- äldreboende 125 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

 

Enligt förarbetena till LOV ska särskilda kontraktsvillkor vara förenliga med de 

grundläggande gemenskapsrättsliga principerna, dvs. likabehandling, icke-

diskriminering, öppenhet, förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet, samt EU-fördragets regler om den inre marknaden. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på utföraren och tjänsten måste ha 

ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De 

krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om 

det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst belastande för 

utföraren. 

Enligt konkurrensverket är det inte tillåtet för upphandlade myndigheter att 

kräva att utförare ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden. 

Sådana krav står i strid mot proportionalitetsprincipen och bedöms problematisk 

med hänsyn till föreningsfriheten.  

På den svenska arbetsmarknaden tillämpas den svenska modellen. Det innebär 

att det är arbetsmarknadens parter som genom kollektivavtal reglerar lägstalöner 

och andra anställningsvillkor. Det innebär samtidigt att det inte finns någon 

nedre gräns i de fall där kollektivavtal, vilket innebär en risk för så kallad social 

dumpning. Därmed uppkommer frågan om en upphandlande myndighet kan 

ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor med syfte att skydda medarbetarna 

från orimliga löner och osäkra anställningsvillkor. 

 

Offentliga upphandlingar i Sverige ska genomföras med beaktande av de 

allmänna rättsprinciperna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Att ställa krav på kollektivavtal 

anses inte stå i proportion till kontraktsföremålet vid upphandling. Däremot kan 

den upphandlande myndigheten ställa krav på särskilda arbetsrättsliga villkor 

(kollektivavtalsliknande villkor). De villkor som måste vara uppfyllda för att 

kunna ställa krav på kollektivavtalslikande villkor är att det är: 

 

• kopplat till fullgörandet av kontraktet, 

• tydligt angivet i förfrågningsunderlaget eller i annonsen, 

• i överenskommelse med de allmänna rättsprinciperna, 

• vara kontrollerbart.  

  

 

Utgångspunkten för de särskilda arbetsrättsliga villkor som ställs på externa 

utförare är att det handlar om ett långvarigt åtagande för Göteborgs stad. 

Utföraren ska erbjuda de anställda som utför tjänster åt Göteborgs stad 

grundläggande villkor som omfattar lön, arbetstid och semester.  

När det gäller villkor som är förenade med sjukledighet och föräldraledighet 

finns de inte med i Upphandlingsmyndighetens vägledningar.  

Stadsledningskontorets bedömning är att följa Upphandlingsmyndighetens råd 

och inte ta med dessa som särskilda kontraktsvillkor.  

 

Villkor för avsättning till tjänstepension är för den upphandlande myndigheten 

ett frivilligt villkor i propositionen till ny upphandlingslagstiftning. Det är 

tveksamt om villkoret är förenligt med de europeiska bestämmelserna för 
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utstationering i alla upphandlingssituationer. Detta har lyfts bl.a. i 

Finansutskottet då propositionen var uppe för votering. I det fall de personer 

som utför ett upphandlat uppdrag är utstationerade från ett annat land blir 

villkoret om avsättning till tjänstepension oproportionerligt och otillåtet.  

Att ställa villkor på avsättning till tjänstepension i upphandlingen av ett LOV 

system för särskilt boende i Göteborg torde inte strida mot de europeiska 

bestämmelserna för utstationering. Avsättning till tjänstepension är en väsentlig 

trygghetsfaktor som har stor betydelse för anställdas framtida pension, inte 

minst ur jämställdhetssynpunkt och det är rimligt att ställa krav på att uppdrag 

som utförs för Göteborgs stad ska generera tjänstepension. 

 

Sedan den 1 juni 2017 finns nya bestämmelser som avser arbetsrättsliga villkor. 

Bestämmelserna innebär att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga 

att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid om det är 

behövligt. Bestämmelserna gäller vid upphandling av varor, tjänster, 

byggentreprenader samt vid upphandling av koncessioner som uppgår till minst 

de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Aktuella bestämmelser har 

dock inte införts i LOV utan endast i LOU, LUF och LUK. Det är dock fullt 

möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor oavsett om någon skyldighet föreligger 

eller inte. Det följer av huvudregeln enligt upphandlingsrätten att en 

upphandlande myndighet eller enhet i princip får ställa vilka krav den vill så 

länge kraven har anknytning till det som anskaffas och uppfyller de 

grundläggande principerna, dvs. att de bl.a. är proportionella och icke 

diskriminerande. 

 Heltidsanställningar 

Utgångspunkten är att krav och villkor i upphandlingar måste ha ett samband 

med kontraktsföremålet, vilket innebär att kraven och villkoren endast kan gälla 

de medarbetare som utför de aktuella kontrakten. Det går alltså inte att ställa 

krav som gäller samtliga medarbetare om de inte arbetar på kommunens 

uppdrag. Det saknas rättspraxis där en kommun ställt krav på heltidsanställning 

i en upphandling. Däremot finns det exempel på upphandling av städtjänster där 

leverantörer som erbjuder heltidsanställningar premieras i utvärderingen. Detta 

skiljer sig dock från LOV eftersom upphandlingarna inte ska utvärderas, utan 

alla som är kvalificerade får vara med. I tidigare samtal med SKL:s 

arbetsrättschef är det inte prövat i domstol om det faktiskt är möjligt att ställa 

krav på heltid i förfrågningsunderlaget. I tidigare LOV utredningar har det 

framkommit att det kan vara möjligt att ställa krav på att medarbetare som utför 

tjänster på uppdrag åt kommunen ska ha heltidsanställningar. Det finns dock 

risker med ett sådant krav. Om utförare utför tjänster åt andra kommuner och de 

inte har ställt ett sådant krav kan olika villkor gälla för medarbetare beroende på 

i vilken kommun de arbetar. Kravet kan också missgynna mindre utförare. 

 

Enligt 4 kap. 2 § LOV får en upphandlande myndighet ställa särskilda sociala, 

miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga 

villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem eller i förfrågningsunderlaget. 

Arbetsrättsliga villkor, t.ex. arbetstid ingår i begreppet särskilda sociala villkor. 
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Några för denna utrednings relevanta prejudicerande rättsfall finns inte. Enligt 

förarbetena till LOV ska särskilda kontraktsvillkor vara förenliga med de 

grundläggande gemenskapsrättsliga principerna, dvs. likabehandling, icke-

diskriminering, öppenhet, förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet, samt EU-fördragets regler om den inre marknaden. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på utföraren och tjänsten måste ha 

ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De 

krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om 

det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst belastande för 

utföraren. 

 

Göteborgs Stad har ett kollektivavtal som anger att heltid är norm och deltid är 

en möjlighet. Dnr 1509/15. 

Medarbetare med nattjänstgöring ingår inte i avtalet. Dock framgår av 

kollektivavtalet att förvaltningslokala parter kan träffa överenskommelse om att 

reglerna i föreliggande avtal även ska omfatta medarbetare som i huvudsak 

arbetar natt och som har en veckoarbetstid om 36,33 timmar. Det någon enstaka 

sådan överenskommelse i stadsdelsnämnderna.  

Heltidtidsmåttet för omsorgspersonal dagtid är 38,25 timmar per vecka och 

nattetid 35,5 timmar per vecka.  

I Göteborgs Stad har 87 procent av Göteborgs Stads omsorgspersonal inom 

särskilt boende en anställning på heltid.  

 

På äldreboende arbetar även legitimerad personal (sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster). Heltidsmåttet för dessa 

yrkesgrupper är 40 timmar per vecka för de med måndag-fredagstjänster och 

38,25 timmar per vecka för de med måndag-söndagstjänster. Heltidsmåttet för 

natt är 35,5 timmar per vecka. Från och med 2020-04-01 kommer heltidsmåttet 

natt för sjuksköterskor att vara 34,33 timmar per vecka.  

I Göteborgs Stad är den legitimerade personalen organiserad inom 

stadsdelsnämndernas hemsjukvård. Sociala resursnämnden har ingen 

legitimerad personal anställd på Kallebäck och Bergsjöhöjds särskilda boenden. 

De köper tjänster av stadsdelsnämnden där särskilda boendet geografiskt är 

beläget. Sociala resursnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för de 

delegerade insatserna som utförs och har därmed en verksamhetschef enligt 

hälso- och sjukvårdslagen samt egen MAS (ca 20 procent av en heltidstjänst).  

Av Göteborgs Stads legitimerade personal (dagtid) är 89 procent anställda med 

sysselsättningsgrad heltid. I sammanhanget kan nämnas att andelen legitimerad 

personal i förhållande till omsorgspersonal är låg.  

8.2.13 Arbetstid och anställningsform 

I arbetsmiljölagen (AML) kapitel 2 § 1 som rör arbetsmiljöns beskaffenhet 

skrivs ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan 

medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid ska även löneformer och förläggning av 
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arbetstid beaktas”. I föreskrift (AFS 2015:4) 12§ om arbetstidens förläggning 

framgår att delade turer är en faktor som kan medföra risk för ohälsa.  

I arbetstidslagen (ATL) 15§ angående raster skrivs ”Med raster förstås sådana 

avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att 

stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd 

och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna ska förläggas 

så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, 

längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till 

arbetsförhållandena”.  

I lagstiftningen finns således inte något uttryckligt förbud mot delade 

schematurer.  

Ingen av referenskommunerna har ställt kravet i förfrågningsunderlaget.   

 
Göteborgs Stad har reglerat frågan i kollektivavtal 2017 om rätt till heltid-deltid 

en möjlighet och individuellt verksamhetsanpassad schemaläggning (dnr 

1509/15. 

I  5.k § framgår att delade turer får inte förekomma. Om den schemalagda rasten 

överstiger 60 minuter betraktas detta som en delad tur.  

 

Denna typ av lokala kollektivavtal ingår inte i begreppet 

”kollektivavtalsliknande villkor” d v s det är inte ett centralt kollektivavtal som 

tillämpas på motsvarande arbetstagare i hela riket. 

 Omvärldsbevakning 

8.3.1 Kompetens på verksamhetsansvarig chef 

Referensstad  

Stockholm Att IVO har godkänt den personliga 

kompetensen för den som är ansvarig 

för den dagliga driften och ledningen 

Nacka Den dagliga ledningen ska utövas av 

en föreståndare/arbetsledare som har 

en adekvat högskoleutbildning om 

minst 120 poäng, erfarenhet av 

liknande verksamhet och vitsordad 

personlig lämplighet. Om 

högskoleutbildningen påbörjas efter 

den 1/7-2007 bör utbildningen 

omfatta minst 180 hp.  

Uppsala Ansvarig chef för verksamheten, 

tillika verksamhetschef enligt HSL, 

ska ha relevant högskoleexamen 

samt minst två års erfarenhet av 

arbetsledande ställning inom 

arbetsområdet. Chef med ansvar för 
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Referensstad  

den dagliga driften ska ha relevant 

högskoleexamen. Komplettering 

finns i de fall verksamhetschefen inte 

är legitimerad inom HS.  

Halmstad Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Mölndal Med adekvat utbildning avses  

godkänd treårig högskoleutbildning, 

inriktning social 

omsorg/socionomutbildning, 

legitimerad sjuksköterska eller annan 

högskoleutbildning som bedöms 

likvärdig samt minst två års 

dokumenterad erfarenhet av 

arbetsledning med ansvar för 

personal, ekonomi och verksamhet 

inom funktionshinder och/eller 

äldreomsorg. 

För att utbildning ska betraktas som 

likvärdig ska den, utöver 

högskoleutbildning med vård, 

omsorg eller beteendevetenskaplig 

inriktning, innehålla minst 15 

högskolepoäng inom social juridik 

eller social omsorg. Erfarenhet av 

arbetsledning ska omfatta minst 75 % 

av en heltid och ska inte ligga längre 

tillbaka i tid än 7 år. 

8.3.2 Omvårdnadspersonalens kompetens 

Referensstad  

Stockholm Vid nyanställning av 

omvårdnadspersonal ska utföraren 

anställa personer med 

yrkesförberedande utbildning 

(gymnasieexamen) från vårdlinjen, 

social servicelinje eller 

omvårdnadsprogrammet alternativt 

600 gymnasiepoäng i 

karaktärsämnen inom vård och 

omsorg. Kravet gäller inte vid 

anställning av semestervikarier och 

vikarier för kortare sjukfrånvaro.  

All personal ska behärska svenska 

språket i tal och skrift. Det innebär 
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Referensstad  

svenska motsvarande lägst årskurs 

nio eller svenska som andraspråk 

grundläggande nivå.    

Nacka Relevant utbildning för personal 

innebär att minst 90 % av den 

personal som utför omvårdnad ska ha 

godkända kurser om minst 1400 

poäng inom vård- och 

omsorgsprogrammet i 

programgemensamma 

karaktärsämnen och relevant 

programfördjupning alternativ 

examen från vårdlinjen, social 

servicelinje eller 1350 poäng i 

karaktärsämnen inom 

omvårdnadsprogrammet. All 

personal ska behärska det svenska 

språket i tal och skrift.  

Uppsala I verksamheten ska minst 80% av 

den tillsvidareanställda 

omvårdnadspersonalen inneha 

adekvat teoretisk kompetens, dvs 

vara formellt utbildade 

undersköterskor eller likvärdig. 

Personalen ska behärska svenska 

språket muntligt och skriftligt, vilket 

innebär kunskaper i svenska 

motsvarande lägst årskurs nio eller 

svenska som andraspråk 

grundläggande nivå.  

Halmstad 75 procent av omvårdnadspersonalen 

ska ha godkänd 

omvårdnadsutbildning. 

Mölndal Utföraren ansvarar för att 

tillsvidareanställd omsorgspersonal 

har adekvat utbildning och 

erforderlig kompetens. Med adekvat 

utbildning avses minst gymnasial 

vårdutbildning eller likvärdig 

utbildning. Utförarens personal ska 

behärska svenska språket i tal och 

skrift i tillräcklig omfattning för att 

kunna kommunicera med brukare 

och klara dokumentation och utföra 

delegerade arbetsuppgifter. 
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8.3.3 Verksamhetens bemanning 

 

Referensstad  

Stockholm Utföraren ska utföra sina åtaganden 

med den personalstyrka som krävs. 

Det innebär att det alltid ska finnas 

tillräckligt med personal av olika 

yrkeskategorier med adekvat 

utbildning och tillräcklig kompetens 

för att uppfylla kraven på god 

kvalitet i den vård och omsorg som 

ges, upprätthålla trygghet och god 

säkerhet för de boende såväl 

beträffande medicinsk som personlig 

omvårdnad, kunna utföra 

genomförandeplanens innehåll, 

inklusive utevistelse, aktivering och 

stimulans, genomföra och säkerställa 

dokumentation, planeringsarbete, 

kompetensutveckling, reflektion och 

diskussion om förhållningssätt och 

metoder. 

Nacka Det ska senast när verksamheten 

startar finnas personal i sådan 

omfattning och med relevant 

utbildning och erfarenhet att statliga 

och/eller kommunala mål för 

verksamheten kan nås 

Uppsala Bemanning ska finnas dygnet runt, 

såväl vardag som helg, i sådan 

omfattning att kvaliteten säkerställs i 

överensstämmelse med uppdraget, 

gällande lagar och verksamhetens 

ledningssystem. Bemanningen ska 

under avtalstiden i enlighet med 

bestämmelser i 

socialtjänstförordningen och SKL:s 

rekommendationer anpassas för att 

säkerställa en god, säker och 

personcentrerad vård där den 

enskildes behov och önskemål kan 

tillgodoses. Bemanningen ska stå i 

relation till de boendes behov under 

dygnets alla timmar i sådan 

omfattning att den utan dröjsmål kan 

uppmärksamma om en boende 

behöver stöd och hjälp. Det innebär 
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Referensstad  

att utföraren är skyldig att utöka 

bemanningen inom ramen för detta 

uppdrag och ersättning om 

vårdbehovet kräver detta.  

Halmstad Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Mölndal Leverantören ska säkerställa att 

äldreboendet är bemannat på ett 

sådant sätt att brukarna får de 

insatser som beviljats och att 

insatserna genomförs enligt de 

genomförandeplaner som ska ha 

upprättats. Boendet ska vara 

bemannat dygnet runt så att personal 

snabbt kan uppmärksamma om en 

brukare behöver stöd/hjälp och utan 

dröjsmål ge brukaren detta 

stöd/hjälp. Leverantören ska leva upp 

till bestämmelserna i 

Socialtjänstförordning från 2016- 04-

15 om bemanning på särskilda 

boenden för äldre personer. 

Sjuksköterska ska finnas inom 

äldreboendet dagtid måndag till 

fredag, med aktiv tjänstgöring mellan 

kl. 7.00 – 16.30. Sjuksköterskor 

kvälls- och nattetid samt helg ska 

finnas tillgängliga med en 

inställelsetid inom maximalt en (1) 

timma.  Fysioterapeut och 

arbetsterapeut ska finnas tillgängliga 

vardagar dagtid året runt. Brukarens 

behov styr eventuell helgbemanning. 

 

8.3.4 Utdrag ur belastningsregister 

 

Referensstad  

Stockholm Vid nyanställning ska samtlig 

personal uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret. Utdraget får 

vara högst sex månader gammalt. 

Nacka Ansvarig för verksamheten och 

samtlig personal som anställs ska till 

anordnaren lämna ett registerutdrag 

ur det register som förs enligt lagen 
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Referensstad  

om belastningsregister. Utdraget får 

vara högst ett år gammalt. Register 

avseende samtliga inom 

verksamheten ska finnas tillgängliga 

vid uppföljning/tillsyn. 

Uppsala Utföraren ska vid nyrekrytering av 

personal begära utdrag ur 

belastningsregistret. 

Halmstad Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Mölndal Leverantören ansvarar för att samtlig 

personal vid nyanställning uppvisar 

utdrag ur rikspolisstyrelsens 

belastningsregister. 

 

8.3.5 Arbetskläder och skyddsutrustning 

 

Referensstad  

Stockholm Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Nacka Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Uppsala Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Halmstad Framgår inte av förfrågningsunderlag 

Mölndal Leverantören ansvarar för att 

tillhandahålla och bekosta de 

arbetskläder och skyddskläder som 

personalen behöver, samt tvätt av 

dessa. 

 

 

8.3.6 Arbetsrättsliga villkor 

 

Referensstad  

Stockholm Utföraren ska använda sig av 

anställningsformer och en 

organisation som garanterar rätt 

kompetens och kontinuitet för den 

enskilde. Timanställningar får 

exempelvis inte användas på ett sätt 

som äventyrar tryggheten och 

kontinuiteten för den enskilde.  

Nacka Framgår inte av förfrågningsunderlag  
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Referensstad  

Uppsala Sökande ska vara förtrogen med och 

följa gällande lagar, förordningar, 

föreskrifter och styrdokument av 

betydelse för uppdraget 

Halmstad Framgår inte av 

förfrågningsunderlaget 

Mölndal Framgår inte av 

förfrågningsunderlaget 

 

 Stadsledningskontorets bedömning 
Roller i valfrihetssystemet 

Det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna arbetar med att tydliggöra sina 

arbetssätt och roller för att leva upp till att kommunala utförare och privata 

utförare behandlas på ett likvärdigt sätt med likvärdiga förutsättningar 

(konkurrensneutralitet).  

Äldreboendesamordningens arbetsprocesser behöver ses över och anpassas vad 

som beslutas i förfrågningsunderlaget.  

 

 

Kompetens 

Frågan är utredd i avsnitt 8.2.3. Stadsledningskontoret utgår från Göteborgs 

Stads andel utbildade medarbetare när kravet ska formuleras och har kommit 

fram till att minst 85 procent av den tillsvidareanställda och i övrigt 

månadsavlönade omsorgspersonalen ska ha godkänd vård- och 

omsorgsutbildning enligt bifogad förteckning. 

Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti månad, 

eftersom det under denna period behöver rekryteras många tillfälligt anställda. 

Det i dagsläget omöjligt att rekrytera en hög andel av dessa med rätt kompetens.  

 

Avseende kunskaper i svenska språket bör minimikravet vara är att man har 

godkänt betyg i svenska från grundskolan åk. 9 eller svenska som andraspråk på 

lägst grundläggande nivå. Detta krävs för att vara behörig och kunna 

tillgodogöra sig studier på gymnasienivå.  

När det gäller andelen medarbetare med godkänd vård och omsorgsutbildning 

är det stora skillnader inom Göteborgs Stad. Några stadsdelsnämnder har stora 

utmaningar för att klara kravet på 85 procent. Att sänka kravet under ett för 

staden genomsnittligt resultat av den anledning bedöms inte motiverat, dels med 

motivet att det hälften av stadsdelarna idag har en högre andel men kanske 

främst att utbildade medarbetare är en viktig del för att ha en god kvalitet i 

verksamheten.  
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I huvudsak uppfyller Göteborgs Stads chefer de kompetenskrav som ställs, även 

om det finns chefer som har annan bakgrund och inte 24 månaders erfarenhet. 

Chefer i Göteborgs Stad har nära tillgång till kvalificerat stöd av specialister 

inom HR, ekonomi och juridik. De har även tillgång till nätverk av kollegor och 

andra chefer inom Göteborgs Stad. Göteborgs Stad har dessutom ett väl 

utvecklat ledarförsörjningsprogram som bland annat innehåller introduktion för 

nya chefer och chefsutveckling.  

Utifrån ett brukarperspektiv är det viktigt att personal och ledning har rätt 

kompetens är avgörande för att brukaren ska få sina behov tillgodosedda till en 

god kvalitet. Den nya vårdbiträdesutbildningen är en kvalitetshöjning jämfört 

med att medarbetare är helt outbildade inom vård och omsorg. Dock bedöms att 

vårdbiträde inte kan ingå i andelen med rätt utbildningskompetens eftersom 

utbildningen faktiskt inte innehåller alla delar som utgör en godkänd vård- och 

omsorgsutbildning.  

Att anställa personal med rätt kompetens har lyfts som en utmaning såväl i 

Göteborg som nationellt. Stadsledningskontoret bedömer såväl utföraren som 

branschen har att tjäna på att kraven är tydliggjorda och höga. Möjligheten att 

ge brukarna en god kvalitet samt vara en attraktiv arbetsgivare urholkas annars.  

Medarbetare med godkänd vård- och omsorgsutbildning har en något högre lön 

än vårdbiträde och outbildade, vilket är helt motiverat. Hänsyn till ersättning 

utgår från krav på andel utbildade medarbetare.  

 

 

Verksamhetens bemanning 

 

Stadsledningskontoret bedömer utifrån utredning i avsnitt 8.2.4 att vilken 

omfattning av bemanningen som behövs beror främst på aktuella brukares 

individuella vård- och omsorgsbehov, tekniska hjälpmedel, välfärdsteknik samt 

hur lokalerna är utformade. Olika utförare kan bemanna med en variation av 

medarbetare. Exempelvis kan en högre kompetens i verksamheten nås genom 

specialistundersköterskor/omsorgshandledare, 

äldresamordnare/äldrekonsulenter med flera. Stadsledningskontoret bedömer 

ned stöd av ovanstående att krav på visst antal årsarbetare per boende inte är 

motiverat. Ingen av referenskommuneran har heller kravställt så.  

 

Stadsledningskontoret bedömer att när det gäller omfattning av 

omsorgspersonal så ska kravet ställas enligt följande. Utföraren ska säkerställa 

att äldreboendet är bemannat utifrån brukarnas behov i enlighet med uppdrag 

och biståndsbeslut från Göteborgs Stad. Det ska framgå av utförarens 

upprättade genomförandeplan hur uppdrag och beslut ska genomföras. 

Utföraren ska leva upp till bestämmelserna i Socialtjänstförordningen 2 kap. 3 § 

samt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation om kvalitet i 

särskilt boende (beslutad av SKL: förbundsstyrelse 2017-01-20. 

Beskrivning över vilken bemanning och hur bemanningen säkerställer krav i 

kontraktet ska göras på särskild blankett som bifogas ansökan. Täthetsschema 

över bemanning ska bifogas. 
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Om brukarens vård och omsorgsbehov ökar under dennes boendetid är 

utföraren skyldig att utöka bemanningen om det behövs för att säkerställa att 

kontraktet efterlevs. Utökningen ska ske inom ramen för ordinarie ersättning. 

 

Stadsledningskontoret bedömer att när det gäller omfattning av legitimerad 

personal ska kravet ställas enligt följande: Det ska finnas den hälso- och 

sjukvårdspersonal som behövs för att god vård ska kunna ges. Det innebär att 

det minst ska finnas tillgång till sjuksköterskeinsatser dygnet runt, alla dagar i 

veckan året runt utifrån brukarnas behov av hälso- och sjukvård. Under jourtid, 

det vill säga kväll, natt och helg, ska sjuksköterska vara tillgänglig med 

inställelsetid på 30 minuter. Utföraren ska ha arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast utifrån brukarnas samlade behov av rehabilitering. 

 

Arbetsrättsliga villkor 

 

Avseende krav på arbetsrättsliga villkor bedömer stadsledningskontoret utifrån 

utredning i avsnitt 8.2.12 att det inte är möjligt att ställa krav på att utföraren är 

ansluten till ett centralt kollektivavtal, dock kan särskilda kontraktsvillkor 

ställas.   

Det särskilda kontraktsvillkoret kan uppfyllas genom att utföraren är ansluten 

till ett centralt kollektivavtal som organiserar omsorgspersonal. I de fall 

utföraren är ansluten till ett sådant centralt kollektivavtal ska utföraren ange 

vilket kollektivavtal de är anslutna till. 

Om utföraren inte är ansluten till ett centralt kollektivavtal som organiserar 

omsorgspersonal gäller följande: 

Utföraren ska erbjuda sina medarbetare som genomför uppdrag för 

Göteborgs Stad som lägst nedan angivna villkor. Villkoren är hämtade ur, nu 

gällande HÖK (Huvudöverenskommelse) och Allmänna 

bestämmelser. Detta kollektivavtal är tecknat mellan Sveriges Kommuner 

och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet. De hänvisningar 

till paragrafer som anges nedan avser nu gällande HÖK och AB. I kommande 

versioner kan dessa komma att ändras.  

• Lägstalön enligt fastställda belopp i HÖK 

• Lön ska utbetalas för hela arbetsdagen (inklusive eventuell förflyttning) enligt 

schema exklusive rast. 

• Arbetstid AB § 13 mom. 2 och 3. 

• Övertid AB § 20 mom. 1 första stycket, mom. 2 första och andra 

stycket, mom. 3 och mom. 4 

• Tillägg för obekväm arbetstid AB § 21 mom. 1 

• Tillägg för förskjuten arbetstid § 23 mom. 1,2 

• Semester AB § 27 mom. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a), 15 och 17 

• Avsättning till tjänstepension. Beloppet som ska betalas in till 

tjänstepension ska minst motsvara 4,5 % av den anställdes lön 

årligen. Inbetalning bör göras även under föräldraledighet och 

sjukledighet. Intyg från pensionsförvaltare ska kunna uppvisas. 

Utföraren ska säkerställa att tillämplig arbetsrättslig lagstiftning efterlevs. 

Enheten för kontrakt och uppföljning begär personalredogörelse vid 

uppföljning. 
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Stadsledningskontoret bedömer utifrån utredning i avsnitt 8.2.12.1 att minst 87 

procent av den tillsvidareanställda och övriga månadsanställda 

personalen ska ha grundanställning på heltid. För att kunna följa upp kravet ska 

utföraren lämna personalredogörelse på begäran. 

 

Stadsledningskontoret bedömer utifrån utredning under avsnitt 8.2.13 att krav 

ska ställas på att utföraren inte bör använda delade turer vid schemaläggning. 

Utföraren ska särskilt beakta arbetsmiljölagen och föreskrift AFS 2015:4,12§ 

angående arbetstidens förläggning. 

Utförarens sätt att organisera sin verksamhet är viktig utifrån brukarnas behov 

av kompetens och kontinuitet. Att bemanna sin verksamhet med en hög andel 

timavlönade medarbetare kan ha en direkt negativ aspekt för brukarna. Utifrån 

ett arbetstagarperspektiv är trygga anställningar viktigt.  

Stadsledningskontoret bedömer att krav ska ställas på att utföraren ska 

organisera sin verksamhet så att den garanterar rätt kompetens och kontinuitet 

för den enskilde. Till detta hör att utföraren bör begränsa andelen timavlönade.  

 

Goda arbetsvillkor för medarbetare är positivt för verksamheten och hela 

branschen. Ingen av referenskommunerna har så höga arbetsrättsliga krav i sina 

förfrågningsunderlag som stadsledningskontorets förslag.  

Göteborgs Stad har som arbetsgivare en konkurrensfördel genom att erbjuda 

sina medarbetare goda arbetsvillkor.   

Utdrag ur belastningsregister 

 

Utifrån utredning i avsnitt 8.2.6 bedömer stadsledningskontoret att krav inte ska 

ställas på att begära utdrag ur belastningsregister med motivering att avvakta 

tills det finns en lagstiftning som stödjer hanteringen. 

9 Genomföra 
 

Delprocessen genomföra innebär ett antal aktiviteter som påbörjas efter att 

kommunfullmäktige beslutat om förfrågningsunderlaget. Genomförande av ett 

nytt valfrihetssystem kommer att ske enligt den process som använts vid 

införande av valfrihetssystemen för hemtjänst och daglig verksamhet enligt 

LSS. Genomförandet sker då i två olika spår. Det första spåret avser publicering 

av förfrågningsunderlaget och handläggning av ansökningar från privata 

utförare. Det andra spåret avser tecknande av överenskommelse mellan 

kommunstyrelsen och ansvarig nämnd för egen regi. Genomförandefasen 

innefattar därutöver nämndernas förberedelsearbete i övrigt.  
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 Stadsledningskontoret förordar 

• Delprocess genomförande utgår från enheten för kontrakt och 

uppföljnings sedan tidigare upprättade processer. 

• En tjänst flyttas från boendesamordningen till enheten för kontrakt och 

uppföljning 

 Utredning 

Planeringen av genomförandet sker parallellt med både utredningen och 

framtagande av förfrågningsunderlaget som bygger på utredningens 

delområden. I planeringen av införandet tas de frågeställningar om hand som 

utredningen identifierat som strategiska ur ett hela-staden perspektiv.  

Genomförandefasen kräver en organisation för att starta upp och hantera 

valfrihetssystemet. Enheten för kontrakt och uppföljning som för närvarande är 

organiserad på stadsledningskontoret hanterar redan valfrihetssystem enligt 

LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS. 

Boendesamordningen har i nuläget ansvar för att följa upp ramavtal inom 

äldreboende, vilket måste förändras i och med införande av LOV. 

Boendesamordningens uppdrag ändras i och med införandet av valfrihetssystem 

enligt LOV inom äldreboende och det bedöms rimligt att motsvarande en tjänst 

flyttas över till enheten för kontrakt och uppföljning för arbetet med att 

godkänna utförare, samt genomföra avtalsuppföljning och 

verksamhetsuppföljning/kvalitetsuppföljning gällande samtliga utförare.  

Förberedelsearbetet i stadsdelarna har startat under utredningens gång. 

Sektorcheferna äldreomsorg och hälso- och sjukvård har utsett en mindre grupp 

av sektorschefer med särskilt ansvar för äldreboende, myndighet och hälso- och 

sjukvård. 

 

Stadsdelarnas förberedelsearbete kommer att pågå fram tills valfrihetssystem 

enligt LOV träder i kraft. Regelbunden avstämning och synkronisering med 

stadsledningskontorets utredningsarbete sker.  

 

9.2.1 Enheten för kontrakt och uppföljning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-08 § 13 att en enhet för tecknande av 

kontrakt och uppföljning av utförare inom valfrihetssystem enligt LOV skulle 

skapas utifrån definition i bilaga 4 till tjänsteutlåtandet (dnr 1255/15).  

Enheten organiseras sedan våren 2017 på stadsledningskontorets avdelning för 

Äldre och hälso- och sjukvård med kommunstyrelsen som nämnd och ansvarar 

bl.a. för att handlägga ansökningar från privata utförare. För att säkerställa 

likabehandling mellan privata utförare och Göteborgs Stads egen regi ansvarar 

enheten enligt kommunfullmäktiges beslut för uppföljning av samtliga utförare i 

den konkurrensutsatta verksamheten. Det innebär att enheten följer upp privata 

utförare och stadsdelarnas egen regi.   
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Under delprocess genomföra valfrihetssystem inom äldreboende kommer 

enheten ansvara för specifika delar. Arbetet kommer att ske utifrån enhetens 

sedan tidigare upprättade processer och rutiner. 

9.2.2 Publicering av förfrågningsunderlag och 

handläggning av ansökningar från privata utförare. 

Publicering av förfrågningsunderlag 

Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär löpande annonsering, det innebär att 

det inte finns ett sista ansökningsdatum, utan privata utförare kan när som helst 

ansöka om deltagande. 

Enligt 3 kap 1 § LOV ska en upphandlande myndighet som beslutat att inrätta 

eller förändra ett valfrihetssystem annonsera på den nationella webbplats som 

upprättats för ändamålet. Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen 

finnas tillgängligt på webbplatsen.  Upphandlingsmyndigheten ansvarar för den 

nationella webbplatsen för valfrihetssystem enligt LOV, Valfrihetswebben. Om 

en upphandlande myndighet inte annonserar sitt förfrågningsunderlag på 

Valfrihetswebben har ett valfrihetssystem enligt LOV inte införts. 

Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förfrågningsunderlaget att 

annonseras på Valfrihetswebben. Annonsering av förfrågningsunderlaget 

innebär starten för privata utförares möjlighet att ansöka om att bli godkända 

som utförare. Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för annonsering 

samt för att uppgifterna på Valfrihetswebben hålls uppdaterade.  

Information 

När förfrågningsunderlaget finns att tillgå på Valfrihetswebben är det av vikt att 

en utförare kan få möjlighet till ytterligare information. Enheten för kontrakt 

och uppföljning kommer att bjuda in intresserade privata utförare till 

informationsmöte för genomgång av delar av förfrågningsunderlaget samt 

möjlighet att ställa frågor. Tid och plats kommer att annonseras på goteborg.se. 

Enheten ansvarar även för att frågor och svar publiceras på webben.  

Kontaktcenter bör kunna besvara enklare frågor från utförare och hänvisa till 

Valfrihetswebben Mer komplexa frågor bör besvaras av enheten för kontrakt 

och uppföljning. Enheten för kontrakt och uppföljning bör samverka med 

Kontaktcenter så att likvärdig information lämnas oavsett om informationen ges 

av enheten eller Kontaktcenter.  

Handläggning av ansökan 

Enheten för kontrakt och uppföljning kommer att handlägga ansökningar från 

privata utförare enligt en fastställd process. Samtliga privata utförare som 

uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget och som inte har 

uteslutits med stöd av 7 kap. 1 § LOV ska godkännas. 

l handläggning av ansökan ingår: 

• Kontroll av att ansökan är komplett 
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• Kontroll att utförare inte ska uteslutas enligt 7 kap 1 § LOV 

• Kontroll av de krav på utförare som ska vara uppfyllda vid ansökan 

• Kontroll av ledningssystem  

• Genomförande av § 38-förhandling med de fackliga organisationerna 

Komplett ansökan  

När ansökan inkommit görs en kontroll av att ansökan är fullständig. Om 

ansökan bedöms som ofullständig kommer kontakt tas med utföraren och 

utföraren erbjuds att komplettera ansökan.  

Handläggningstid 

Handläggningstiden är 8 veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. 

En ofullständigansökan, som av utföraren inte kompletterats efter uppmaning, 

medför att utföraren ej godkänns. Under semesterperioden juni-augusti kan 

handläggningstiden vara upp till tolv veckor. Förutsatt att ansökan är 

godkänd och utföraren därefter bedöms som valbar kan verksamhet startas upp 

följande datum eller nästkommande vardag: 

15 februari 

15 maj 

15 oktober 

15 december 

Handläggningstiden för ansökan är två veckor längre för vård- och 

omsorgsboende på grund av att ansvar för hälso- och sjukvård och för 

fastighet/lokaler ingår. 

7 kap 1 § LOV 

För ställningstagande av att en privat utförare inte ska uteslutas enligt 7 kap 1 § 

LOV kommer kontroller genomföras för att säkerställa att utföraren: 

• Inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är 

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är 

underkastad näringsförbud. 

• Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller 

annat liknande förfarande. 

• Inte är dömd för brott som avser yrkesutövningen.  

• Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.   

• Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 

skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området. 

• Inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller i annat felaktiga upplysningar som begärts.  

Utöver det som regleras i 7 kap. 1 § LOV, föreslås att kontroller genomförs 

avseende att utföraren inte har dömts för grovt brott som påverkar förtroendet 

för utförande av den aktuella insatsen, i detta fall äldreboende. Vilket då 

överensstämmer med förfrågningsunderlaget för övriga valfrihetsystem i 

Göteborgs Stad, hemtjänst och daglig verksamhet 

Krav på utförare 



 

 

LOV- äldreboende 141 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

Kontroll kommer att ske av de krav som enligt förfrågningsunderlaget ska vara 

uppfyllda vid ansökan. Kontrollen innefattar exempelvis IVO-tillstånd, 

inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, ekonomisk och finansiell 

ställning, referenser samt kompetens och erfarenhet hos verksamhetsansvarig 

om hen är utsedd vid ansökan. 

Ledningssystem 

l samband med handläggningen av ansökan kommer enheten för kontrakt och 

uppföljning kalla utföraren till möte då utföraren bland annat ska redovisa ett 

fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9 och beskriva dess tillhörande 

processer och rutiner. 

§ 38-förhandling 

Reglerna i 38 § MBL är tillämpliga när enheten för kontrakt och uppföljning 

bedömer att en privat utförare ska godkännas. De fackliga organisationer som 

kommunen har kollektivavtal med har då rätt till förhandling. Vid 

konkurrensutsättning enligt LOV är den fackliga vetorätten begränsad. Den 

fackliga vetorätten får inte grunda sig på andra omständigheter än som anges 7 

kap 1 § LOV. I undantagsfall kan de fackliga organisationerna använda sig av 

sin vetorätt enligt 39 § MBL. 

Enheten för kontrakt och uppföljning kommer att kalla de fackliga 

organisationerna på regelbundna förhandlingar på fastställda tider. 

Fatta beslut och teckna kontrakt 

Göteborgs Stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa utförare inte 

förekommer i Göteborgs Stads kontrakt.  

Bedömning av om en ansökan ska godkännas kommer göras utifrån enheten för 

kontrakt och uppföljnings samlade kompetens. Vid behov kommer samverkan 

ske med exempelvis Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Beslut om 

att godkänna eller inte godkänna en ansökan tas av stadsdirektör enligt gällande 

delegationsordning.   

Om utföraren utifrån de kontroller som genomförts bedöms uppfylla kraven ska 

ansökan godkännas.  

Om utföraren inte uppfyller kraven ska ansökan inte godkännas. Utföraren ska 

informeras om vilka krav som inte uppfylls. Då förfrågningsunderlaget 

annonseras fortlöpande har utföraren möjlighet att lämna in en ny ansökan. 

Utföraren har även möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet hos 

förvaltningsrätten. 

När en utförare godkänts ska kontrakt tecknas med utföraren. Undertecknandet 

sker digitalt av stadsdirektör enligt gällande delegationsordning.  

Handläggningstiden ska framgå av förfrågningsunderlaget då utföraren inte 

längre är bunden av sin ansökan om den i förfrågningsunderlaget angivna tiden 

för handläggningen av ansökan överskrids. Handläggningstiden föreslås vara 

sex veckor efter det att en komplett ansökan inkommit. Under semesterperioden 
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juni-augusti kan handläggningstiden dock vara upp till 10 veckor. En 

ofullständig ansökan, som av utföraren inte kompletterats efter uppmaning, 

medför att utföraren ej godkänns. 

Göteborgs Stad har rätt att ändra eller göra tillägg till kontraktet. Sådana 

justeringar ska i första hand ske i samband med den årliga prisjusteringen. Om 

justeringen måste ske innan den årliga prisjusteringen ska Göteborgs Stad 

skriftligt informera utföraren senast tre månader innan justeringen börjar gälla. 

Utföraren ska skriftligt acceptera justeringar senast fyra veckor från den dag 

Göteborgs Stad skickat informationen. Om utföraren inte accepterar justeringen 

upphör kontraktet att gälla två månader från den dag utföraren skulle ha 

accepterat justeringen. 

 

Valbar 

Efter att kontrakt tecknats startar utförarens aktiviteter för att bli valbar i 

valfrihetssystemet. Enheten för kontrakt och uppföljning kallar till 

uppstartsmöte med utförare för att gå igenom utbildningsinsatser och ge 

information om att bedriva verksamhet i Göteborgs Stad. Intraservice utbildar 

utförarens IT-kontaktperson i aktuella IT-stöd. Utföraren har ansvar för att 

informera och utbilda vidare så att samtliga medarbetare har nödvändig 

kunskap.  

Förutsatt att utföraren bedöms som valbar kan verksamhet startas upp följande 

datum eller nästkommande helgfria vardag: 15 februari, 15 maj, 15 oktober, 15 

december. 

Efter att utföraren bedöms som valbar ansvarar enheten för kontrakt och 

uppföljning för att information om utföraren blir tillgänglig för allmänheten 

samt stadens medarbetare i e-tjänsten Jämför Service.  
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9.2.3 Tecknande av överenskommelse mellan 

kommunstyrelsen och ansvarig nämnd.  

Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om förfrågningsunderlaget kommer 

motsvarande krav formuleras i en kravspecifikation. Utifrån kravspecifikationen 

kommer kommunstyrelsen och ansvarig nämnd teckna överenskommelse om att 

Göteborgs Stads äldreboenden ska följa kravspecifikationen. 

9.2.4 E-tjänst Jämför service 

Valbara utförare presenteras i stadens e-tjänst Jämför service, vilket möjliggör 

för de som har beslut om insatsen att få en överblick och möjlighet att jämföra 

utförare. Enheten för kontrakt och uppföljning kommer att ansvara för 

administrering av de ändringar som behöver göras för att tjänsten ska innehålla 

aktuell information. 

 

 

 

10 Förvalta och utveckla 
 

 Stadsledningskontoret förordar 

• Processens delar som rör förvaltning utveckla utgår från enheten för 

kontrakt och uppföljnings sedan tidigare upprättade processer samt den 

plan för uppföljning som årligen beslutas av kommunstyrelsen. 

Processens del som rör utveckling (revidering av förfrågningsunderlag 

mm) ingår i stadsledningskontorets ordinarie verksamhet. 

 

• Företrädare eller tjänstepersoner på uppdrag för Göteborgs Stad följer 

regelbundet upp de krav som finns i kontraktet. Göteborgs Stad 

använder de metoder för uppföljning som är nödvändiga för att 

säkerställa god och säker vård och omsorg utifrån de krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget.  

 

• Uppföljningen sker utifrån en fastställd plan som omfattar uppföljning 

av ny utförare ett antal månader efter verksamhetsstart, regelbunden 

uppföljning, riktad uppföljning utifrån fokusområden, händelsestyrd 

uppföljning utifrån indikatorer.  

 



 

 

LOV- äldreboende 144 (157) 

Utredning gällande avgränsningar, krav, samt ekonomisk ersättning  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-12-16 

• Utföraren ska medverka i både planerade och oplanerade uppföljningar 

och tillhandahålla sådana uppgifter om verksamheten som staden anser 

vara nödvändiga.  

 

• För att enheten för kontrakt och uppföljning ska ha möjlighet att följa 

upp att utföraren uppfyller krav på exempelvis anställningsform, 

utbildning, lön kan uppgifter som innehåller personuppgifter komma att 

begäras in. I dessa fall ansvarar enheten för kontrakt och uppföljning för 

att utföraren och dennes medarbetare får information om hur 

personuppgifterna kommer hanteras.  

 

 Utredning 
När det finns valbara privata utförare och överenskommelse är tecknade med 

ansvarig nämnd övergår valfrihetssystemet i delprocessen att förvalta och 

utveckla.  

Förvalta innebär att säkerställa att det kontinuerligt går att ansöka och bli 

godkänd som utförare samt att följa upp att utförarna lever upp till kraven i 

förfrågningsunderlag och kontrakt. Enheten för kontrakt och uppföljning har 

detta ansvar utifrån sitt grunduppdrag. Som nämnd för stadsledningskontoret 

fattar kommunstyrelsen årligen beslut om plan för uppföljning av utförare i 

konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV. Planen omfattar uppföljning av både 

privata utförare och stadens egen regi och utgör grunden för den uppföljning 

som genomförs av enheten. 

Utveckla innefattar att vid behov revidera förfrågningsunderlaget samt att 

utvärdera valfrihetssystemet för att säkerställa att systemet fungerar och 

uppfyller de behov och politiska mål som valfrihetssystemet avsåg att nå. Dessa 

uppgifter bör ligga på avdelning äldre och hälso- och sjukvård på 

stadsledningskontoret. 

Det är viktigt att säkerställa att utförarna är seriösa och att den enskilde får sina 

behov tillgodosedda utifrån beviljat bistånd samt att insatserna håller förväntad 

kvalitet. Staden ansvarar för att följa upp att verksamheten håller en kvalitet 

som stämmer med rådande lagstiftning, nationella föreskrifter/förordningar.  

Tydliga krav i förfrågningsunderlaget skapar en tydlighet och en vägledning för 

berörda utförare. Det bli tydligt att Göteborg har rätten till insyn och att 

Göteborg kommer att begära in uppgifter för att kunna följa upp om utföraren 

håller den kvalitet som är avtalad. Vidare ger uppföljningen en tydlig indikator 

på vilka områden utföraren eventuellt behöver utveckla ytterligare. 

10.2.1 Uppföljning  

Enheten för kontrakt och uppföljning använder de metoder för uppföljning som 

är nödvändiga för att säkerställa att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget 

uppfylls. Enheten för kontrakt och uppföljning genomför under hela 
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kontraktsperioden fortlöpande kontroller av utförare och dess eventuella 

underleverantörer, bl.a. avseende skattebetalningar. Utföraren förbinder sig att 

medverka i arbetet med prevention. 

 

Uppföljningen sker per vård- och omsorgsboende. Enheten för kontrakt och 

uppföljning arbetar utifrån en av kommunstyrelsen fastställd plan som omfattar: 

• uppföljning av ny utförare ett antal månader efter verksamhetsstart 

• regelbunden uppföljning 

• riktad uppföljning utifrån fokusområden 

• händelsestyrd uppföljning utifrån indikatorer 

Utföraren ska medverka i uppföljningen och tillhandahålla efterfrågade 

uppgifter om verksamheten. Enheten för kontrakt och uppföljning följer upp 

utföraren inklusive eventuella underleverantörer. 

Resultatet vid uppföljning värderas utifrån en skala; uppfyller krav, 

anmärkning, avvikelse, stor avvikelse. Vid stor avvikelse kan utföraren tilldelas 

en varning. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse eller då en stor avvikelse 

inte åtgärdas kan hävning av kontraktet bli aktuellt. 

Resultatet vid uppföljning värderas utifrån en skala: 

 

Uppfyller krav. Ingen åtgärd. 

 

Anmärkning. Fel och brist av mindre karaktär. Ska vara åtgärdad senast vid 

nästa regelmässiga uppföljning. 

 

Avvikelse. Fel och brist. Ej åtgärdad anmärkning blir avvikelse. Avvikelse kan 

även bli aktuellt utan att den föregåtts av ej åtgärdad anmärkning. Åtgärdsplan 

ska tas fram och godkännas av enheten för kontrakt och uppföljning, som också 

beslutar när avvikelsen ska vara åtgärdad. 

 

Stor avvikelse. Fel och brist av större karaktär vilket avser att kontraktskrav 

inte uppfylls alls, eller bedöms efterlevas helt utan systematik med risk för den 

enskilde eller annan. Ej åtgärdad avvikelse blir stor avvikelse. Stor avvikelse 

kan även bli aktuellt utan att den föregåtts av ej åtgärdad avvikelse. Stor 

avvikelse ska åtgärdas omedelbart och en åtgärdsplan tas fram, vilken ska 

godkännas av enheten för kontrakt och uppföljning. Utföraren kan tilldelas 

sanktioner i form av varning och hävning av kontrakt.  

 

Varning. Kan ges vid stor avvikelse oavsett om avvikelsen åtgärdats eller inte. 

Kan även ges om det bedöms att utföraren inte klarar att åtgärda stor avvikelse. 

Hävning av kontraktet komma att bli aktuellt. Varning gäller fram till dess att 

stor avvikelse är åtgärdad och eventuell åtgärdsplan är godkänd. Under den tid 

varningen gäller är utföraren inte valbar som utförare för nya uppdrag och är 

inte heller ickevalsalternativ. Om stor avvikelse inte åtgärdas kan hävning av 

kontraktet komma att bli aktuellt. 
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Hävning av kontrakt. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse.  

Om någon av parterna inte fullgör sina åtaganden enligt kontraktet och efter 

uppmaning inte inom skälig tid avhjälper bristen får den drabbade parten 

antingen åtgärda bristen på motpartens bekostnad eller göra avdrag på 

ersättningen. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva 

kontraktet. Följande omständigheter kan komma att utgöra kontraktsbrott av 

väsentlig betydelse:  

 

• Om det framkommer att utföraren lämnat oriktiga uppgifter, inklusive 

manipulation av dokument, i ansökan vilket, om korrekt uppgifter 

lämnats, skulle ha inneburit att kontrakt inte erhållits. 

• Utföraren underlåter att meddela att verksamhetsansvarig slutar eller att 

utföraren byter verksamhetsansvarig under kontraktsperioden och 

utföraren inte har verksamhetsansvarig som uppfyller ställda krav 

• Utföraren saknar fungerande rutiner eller system som krävs enligt 

förfrågningsunderlag. 

• Utföraren får sitt tillstånd från IVO om att bedriva verksamhet indraget, 

tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot verksamheten, stora 

avvikelser från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget 

framkommer vid uppföljningen av kontraktet eller vid annan tidpunkt,  

• Stor avvikelse som ej åtgärdats eller om det bedöms att utföraren inte 

klarar av att åtgärda stor avvikelse 

• Större omfattning av upprepade anmärkningar och/eller avvikelser, om 

andra oegentligheter av allvarlig karaktär från utförarens sida 

förekommit.  

 

Göteborgs Stad har alltid rätt att häva kontraktet om sådant förhållande som 

anges i 7 kap 1 § LOV föreligger. Vid hävning på grund av kontraktsbrott av 

väsentlig betydelse är hävande part berättigad till skadestånd. Motparten är 

skyldig att utge ersättning med ett belopp som motsvarar hävande parts faktiska 

merkostnader med anledning av hävningen. Sådana merkostnader omfattar men 

begränsas inte till ersättningsköp, ökade personalkostnader och 

inkassokostnader. 

 

Hela förfrågningsunderlaget utgör grunden för uppföljningen och det som finns 

kravställt kommer kontinuerligt att följas upp av Göteborgs Stad. Det är viktigt 

att i kommande förfrågningsunderlag förmedla kommunens rätt till insyn och 

utförarnas skyldighet att enligt anvisning eller på eget initiativ lämna in 

uppgifter till Göteborgs Stad.  

Förfrågningsunderlaget behöver innehålla vilken typ av uppgifter som kommer 

att efterfrågas i samband med uppföljning, samt utförarnas skyldighet att 

medverka i uppföljningen. Det är Göteborgs Stad som avgör hur uppföljningen 

ser ut utifrån vad Göteborgs Stad anser var nödvändigt. Kontinuerlig och 

systematisk uppföljning av utförarna skapar sannolikt goda förutsättningar för 

en ökad kvalitet hos varje utförare.  
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10.2.2 Stadsdelsnämndernas ansvar för uppföljning 

av egen regi och privata utförare 

Vid införande av valfrihetssystem enligt LOV får stadsdelsnämnderna dubbla 

roller. Dels ansvar för den egna produktionen/egen regi och dels som beställare 

av tjänsten oavsett utförare. Utifrån beställarperspektivet har nämnderna ansvar 

för att följa upp att enskilda individerna får sina behov tillgodosedda. Dessutom 

har de ansvar för uppföljning av den egna regin samt för privata utförare enligt 

nedan. 

Om en stadsdelsnämnd anlitar en privat utförare för att utföra en kommunal 

angelägenhet som annars skulle ha utförts i egen regi, har stadsdelsnämnden 

enligt 5 § riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (dnr 0606/19) kvar 

huvudmannaskapet och därigenom också kvar det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Stadsdelsnämnden ansvarar för att se till att den anlitade privata 

utföraren uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten. Vilka 

bestämmelser som gäller för privata utförare inom valfrihetssystemen regleras i 

krav i beslutade förfrågningsunderlag och kontrakt med Göteborgs Stad.  

Enligt 6 § i samma riktlinje ska stadsdelsnämnderna bereda möjlighet för 

allmänhetens insyn av den verksamhet som utförs av privata utförare.  

Gällande de privata utförare som blivit godkända som utförare inom 

valfrihetssystemen bidrar den för staden gemensamma enheten, enheten för 

kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret till att stadsdelsnämnderna 

kan ta ansvar utifrån §§ 5 och 6 i riktlinjen. Enheten ansvarar för uppföljning av 

de privata utförarna utifrån krav i förfrågningsunderlag. Enheten delger 

stadsdelsförvaltningarna utförarrapporter med uppföljningarnas resultat per 

enhet. För att möjliggöra allmänhetens insyn ansvarar enheten för att 

utförarrapporterna publiceras på goteborg.se.  

Enheten för kontrakt och uppföljning har därutöver även ansvar för uppföljning 

av stadsdelens egen regi av äldreboenden i den konkurrensutsatta verksamheten. 

Även för dessa enheter upprättas utförarrapporter som delges 

stadsdelsförvaltningarna. 

Har stadsdelsnämnden lämnat över verksamhet till privat utförare ska även den 

ingå i stadsdelsnämndens uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige enligt 23 § i riktlinjen. Utförarrapporterna som 

upprättas av enheten för kontrakt och uppföljning kan användas som underlag 

vid denna rapportering.  

 

11 Krav på utföraren och 
kontraktsvillkor 
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 Stadsledningskontoret förordar  

 

• Företrädare för Göteborgs stad har rätt att under avtalstiden följa upp 

verksamheten. 

 

• Göteborgs Stad har rätt att företa både oanmäld och planerad 

granskning av verksamhetens samtliga delar, vilket kan ske vid besök i 

verksamheten. 

 

• Utföraren ska medverka i både oplanerade och planerade uppföljningar 

och tillhandahålla sådana uppgifter om verksamheten som staden anser 

vara nödvändiga. 

• Kontrakt gäller tills vidare. 

 

• Om inte utföraren fått något uppdrag av Göteborgs Stad under 12 

månader så upphör kontraktet automatiskt. 

 

• Utföraren kan skriftligt säga upp avtalet med 3 månaders 

uppsägningstid 

 

• Göteborgs Stad kan säga upp kontraktet med 6 månaders 

uppsägningstid, denna tid gäller ej vid fel och brister. 

 

• Göteborgs Stad kan säga upp kontraktet med 12 månaders 

uppsägningstid om valfrihetssystem inte kommer att tillämpas. 

 

• Kontraktet gäller mellan Göteborgs Stad och godkänd utförare. 

Utföraren förbinder sig att utifrån uppdrag utföra insatser i den 

omfattning och på de villkor som anges i kontraktet. 

 

• Utföraren ska lämna uppgifter som efterfrågas av till exempel Sveriges 

kommuner och landsting, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och 

till de kvalitetsregister som Göteborgs Stad lämnar uppgifter till.  

 

• Utföraren ska hålla Göteborgs Stad informerad om händelser i 

organisationen som kan påverka utförandet av tjänsten, samarbetet och 

vad som avtalats.  

 

• Utföraren ska ha giltigt tillstånd från IVO för att bedriva äldreboende 

enligt socialtjänstlagen (2001:453). Tillståndet ska bifogas vid ansökan. 

 

• Utföraren ska på eget initiativ meddela Göteborgs Stad om eventuell 

kritik från IVO, Arbetsmiljöverket eller annan myndighet lämnats 

angående verksamheten. Kopia på eventuella tillsynsrapporter och 

eventuella föreläggande ska omgående skickas, enligt anvisning, till 

Göteborgs Stad.  
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• Utföraren ska enligt anvisning från Göteborgs Stad lämna uppgifter till 

Göteborgs Stads uppföljningsrapporter, en årlig årsrapport, ekonomisk 

redovisning. Ekonomisk redovisning ska ske på lokal nivå, samt en 

årlig kvalitetsrapport. 

 

•  Utföraren ska lämna patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. 

 

• Utföraren ska lämna uppgifter som efterfrågas av till exempel Sveriges 

kommuner och landsting, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och 

till de kvalitetsregister som Göteborg Stad lämnar uppgifter till.  

 

• Den information som Göteborgs Stad hämtar in från utföraren, med 

undantag för uppgifter om enskilda brukare, betraktas som offentliga 

handlingar. 

 

• Utföraren förbinder sig att följa diskrimineringslagstiftning och verka 

för att dess övergripande syfte att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter uppnås. 

 

• Parterna ska se till att uppdraget utförs med hänsyn till gällande 

författningar om sekretess, tystnadsplikt och informationssäkerhet. 

 

• Utföraren kan anlita underleverantör för att utföra delar av tjänsten. För 

godkännande krävs att underleverantörer, beroende av tjänstens 

karaktär, i tillämpliga delar uppfyller de ställda kraven i 

förfrågningsunderlaget på samma sätt som utföraren. 

 

• Utföraren ska fullgöra sina uppgifter även under höjd beredskap, krig, 

katastrof, kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse, på samma 

sätt som kommunen fullgör sina uppgifter. 

 

• Utföraren ansvarar för skada på person eller egendom som utföraren 

eller utförarens leverantörer orsakar vid fullgörandet av kontraktet 

oavsett om utföraren eller dennes leverantörer förfarit oaktsamt eller 

inte. 

 

• Utföraren förbinder sig att följa samtliga de krav som ställs för 

hantering av personuppgifter i tillämplig lagstiftning. Utföraren 

ansvarar för att inneha adekvat kunskap om lagstiftningen. 
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 Utredning 

11.2.1 Krav på utförare 

De obligatoriska krav som ställts på utföraren i konkurrensutsättningen är 

utföraren skyldig att upprätthålla under hela kontraktstiden. De särskilda 

kontraktsvillkoren ska vara uppfyllda inom den tidsperiod som anges för 

respektive villkor. Avgifter som inte överenskommits skriftligen godtas inte 

oavsett benämning. Eventuell trängselskatt eller liknande skatter och avgifter 

för att utföra uppdrag enligt detta kontrakt betalas av utföraren. Utföraren 

samtycker till att personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och behandlas i 

Göteborgs Stad register enligt dataskyddsförordningen. Utföraren ska följa 

gällande lagar, förordningar, föreskrifter, direktiv och bestämmelser. 

För att målen enligt socialtjänstlagen ska kunna nås, ska insatserna anpassas 

efter den enskildes behov. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande över 

planering, utformning och genomförande av insatserna. Särskilt viktigt att den 

enskilde ska känna trygghet och att det ska finnas en kontinuitet i insatserna, 

vilket möjliggörs vid en längre kontraktstid. 

För att Göteborgs stad ska vara intressant att bedriva vård- och omsorgsboende 

i, så behöver det vara en avtalstid som ger möjlighet till hållbarhet över tid. Det 

kan handla om investeringar, lokalfrågor, hyreskontrakt, inköp av möbler, 

tekniska hjälpmedel, utrustning och personalförsörjning m.m. 

 Insyn 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska Göteborgs Stad tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten 

utförs. Utföraren är därför skyldig att lämna sådan information så att rätten till 

insyn för allmänheten säkras. Den information som Göteborgs Stad hämtar in 

från utföraren, med undantag för uppgifter om enskilda brukare, betraktas som 

offentliga handlingar. Göteborgs Stad informerar regelbundet sina 

kommuninvånare, via hemsidan eller annat informationsmaterial, om stadens 

verksamheter och ansvarsområde i form av protokoll, årsredovisningar, 

rapporter, kvalitetsredovisningar mm. 

 Diskrimineringslagstiftning 

Utföraren förbinder sig att följa diskrimineringslagstiftning och verka för att 

dess övergripande syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter uppnås. Utföraren ska senast 14 dagar efter att enheten för 

kontrakt och uppföljning begär det, normalt i samband med uppföljning, 

redovisa dokumentation som innehåller:  

1. en redogörelse för alla delar av arbetet; undersökning, analys, åtgärder och 

uppföljning inom de fem områdena i diskrimineringslagen. Arbetsförhållanden, 

bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor, rekrytering och 
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befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap  

2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras i syfte att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier och repressalier  

3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs  

4. sanningsförsäkran som anger om utföraren eller anställd som utföraren 

ansvarar för, vid utförandet av detta kontrakt, enligt lagakraftvunnen dom brutit 

mot en straffbestämmelse eller ett förbud enligt gällande 

antidiskrimineringslagstiftning 

 Sekretess 

Parterna ska se till att uppdraget utförs med hänsyn till gällande författningar 

om sekretess, tystnadsplikt och informationssäkerhet. Parterna förbinder sig att 

hemlighålla konfidentiellt material och konfidentiell information som de får av 

varandra, om de enligt lag kan omfattas av sekretess, och att inte använda dem 

för andra ändamål än de som avses i kontraktet. 

 

 Underleverantör 

Utföraren kan anlita underleverantör för att utföra delar av tjänsten. För att 

underleverantör ska kunna anlitas från kontraktets början eller under 

kontraktstiden krävs att enheten för kontrakt och uppföljning på förhand 

skriftligen godkänner underleverantören. För godkännande krävs att 

underleverantörer, beroende av tjänstens karaktär, i tillämpliga delar uppfyller 

de ställda kraven i förfrågningsunderlaget på samma sätt som utföraren. Ett 

giltigt samarbetsavtal ska finnas mellan utföraren och underleverantören. 

Samarbetsavtalet ska vara enheten för kontrakt och uppföljning tillhanda senast 

fyra veckor innan underleverantörens verksamhet startar. Utföraren får inte 

anlita eller byta underleverantör under kontraktstiden utan enheten för kontakt 

och uppföljnings skriftliga godkännande, detsamma gäller förändringar i 

samarbetsavtalet som påverkar tjänstens utförande enligt kontraktet med 

Göteborgs Stad.  

 

Vid anlitande eller byte av underleverantör ska förfrågan inkomma till enheten 

för kontrakt och uppföljning senast fyra veckor innan planerat anlitande eller 

byte, om inte synnerliga skäl föreligger. Utföraren ansvarar för att 

underleverantören följer och uppfyller beroende av tjänstens karaktär, 

tillämpliga delar av de krav som anges i förfrågningsunderlaget. Enheten för 

kontrakt och uppföljning genomför under hela kontraktsperioden fortlöpande 

uppföljning och kontroller av utförare och dess eventuella underleverantörer. 

 

10.2.1.5 Kris och beredskap                                                                                                                                

Utföraren ska fullgöra sina uppgifter även under höjd beredskap, krig, katastrof, 

kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse, på samma sätt som 

kommunen fullgör sina uppgifter.  
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Härutöver ska utföraren: 

• Bidra med information vid upprättandet av centrala beredskapsplaner  

• Delta i utbildningar och övningar som genomförs 

• Ha en krisplan med rutiner för verksamheten vid längre tids el- eller 

vattenavbrott, svåra väderförhållanden etc 

• Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser arbeta med kontinuitetshantering, 

dvs identifiera kritiska beroenden i samhällsviktig verksamhet för att 

minska tiden för avbrott vid en händelse 

• I övrigt följa tillämpliga lagar om kommuners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

För ytterligare information gällande arbete med kontinuitetshantering utifrån 

risk- och sårbarhetsanalyser hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, www.msb.se 

I de fall höjd beredskap, krig, katastrof, kris/samhällsstörning eller extra ordinär 

händelse inträffar kan Göteborgs Stad påkalla ett närmare samarbete mellan 

Göteborgs Stad och utföraren för att säkerställa den dagliga verksamhetens 

utförande på bästa sätt 

 Försäkringar 

Utföraren ansvarar för skada på person eller egendom som utföraren eller 

utförarens leverantörer orsakar vid fullgörandet av kontraktet oavsett om 

utföraren eller dennes leverantörer förfarit oaktsamt eller inte. Utföraren ska 

hålla Göteborgs Stad skadeslös om Göteborgs Stad blir skyldig att utge 

ersättning till tredje man med anledning av skada för vilken utföraren ansvarar.  

 

Utföraren ska under hela kontraktstiden upprätthålla erforderliga 

företagsförsäkringar, fastighets- och lokalförsäkringar, inklusive 

ansvarsförsäkring, till betryggande belopp. Försäkringen ska vara tillräcklig i 

relation till riskerna med tjänsten och omfattningen av utförarens verksamhet. 

Utföraren ansvarar även för eventuella underleverantörer.  

 

Om utföraren inte kan inkludera underleverantörer i sina egna försäkringar ska 

utföraren i sin avtalsrelation med underleverantören reglera att motsvarande 

försäkringsskydd finns i detta led. Efter undertecknande av kontrakt ska 

utföraren skicka kopia på försäkringsbrev till enheten för kontrakt och 

uppföljning. Kopia på försäkringsbrev ska skickas i samband med ny 

försäkringsperiod och när enheten för kontrakt och uppföljning begär det. 

 

Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta kontrakt och därmed 

sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling 

parterna emellan. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras i 

Göteborgs tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att 

tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte utföraren att avbryta 

uppdrag. 

http://www.msb.se/
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 Trygghet och säkerhet 

Uppdragsgivande nämnd är personuppgiftsansvarig och utföraren är 

personuppgiftsbiträde. I och med att kontrakt tecknas, så förbinder utföraren sig 

att följa samtliga de krav som ställs för hantering av personuppgifter i tillämplig 

lagstiftning. Det är utföraren som ansvarar för att inneha adekvat kunskap 

om lagstiftningen. Behandling av personuppgifter ska ske enligt den 

personuppgiftsansvariges instruktioner och ändamål och utföraren får inte utge 

personuppgifter till tredje man. 

Utföraren ska i enlighet med tillämplig lagstiftning vidta lämplig teknisk och 

organisatorisk säkerhet för att säkerställa skyddet för personuppgifter samt ge 

den personuppgiftsansvarige möjligheter att på alla adekvata sätt kontrollera 

säkerheten. 

Vid upphörande av uppdraget för en enskild eller vid kontraktets upphörande 

ska samtliga personuppgifter om den enskilde återlämnas till den 

personuppgiftsansvarige.  

 Miljökrav 

Utföraren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett 

miljöledningssystem. Utföraren ha ett system för att arbeta systematiskt med 

miljöfrågor så att miljöpåverkan från uppdraget kan minskas.  

Miljöledningssystemet ska omfatta minst följande punkter: 

- en införd miljöpolicy med långsiktiga visioner 

- rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten 

efterlevs 

- rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med 

kontraktet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser 

- rutiner för kontinuerlig utbildning av medarbetare i miljöfrågor kopplade till 

uppdraget 

- årlig uppföljning av det egna miljöarbetet 

 

Utföraren ska vid start av verksamhet ha rutiner införda för kontroll av vilka 

förutsättningar till källsortering av avfall som finns för verksamheten. 

Utföraren ska ha rutiner för hur farligt avfall, såsom exempelvis smittförande 

och stickande eller skärande avfall samt läkemedelsrester ska hanteras. 

Utföraren ska göra miljömedvetna inköp. 

Göteborgs Stads styrande dokument avseende de miljökrav som utföraren ska 

följa finns tillgängliga på goteborg.se 

 Ekonomiska krav 

Utöver möjligheten att utesluta utförare enligt 7 kap 1 § LOV godkänns inte 

utförare som genom lagakraftvunnen dom dömts för grovt brott som påverkar 

förtroendet för utförande av äldreboende, även om den grova brottsligheten inte 

skett i yrkesutövningen. 

Utföraren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och 

socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller 
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handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där utförarens 

verksamhet är etablerad. Utföraren ska inneha F-skattebevis samt vara 

registrerad för mervärdesskatt, undantaget skattefria verksamheter.  

Enheten för kontrakt och uppföljning kontrollerar, genom inhämtande av 

uppgifter från aktuella myndigheter, att utföraren uppfyller lagenligt ställda 

krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter samt 

registrering. Kravet ska vara uppfyllt per den dag inhämtandet sker. I det fall det 

inte är möjligt för enheten för kontrakt och uppföljning att få tillgång till de 

aktuella uppgifterna ska utföraren vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. 

Utföraren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att 

uppdraget kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. 

Enheten för kontrakt och uppföljning inhämtar och bedömer utförarens 

kreditvärdighet med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretag.  

Utföraren ska för att kravet ska anses vara uppfyllt inneha en riskklass/rating 

motsvarande minst "Kreditvärdig". I de fall utföraren har lägre riskklass/rating, 

är ett nystartat företag eller av annan anledning inte kan erhålla rating, kan 

utföraren ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att utföraren lämnar 

sådan dokumentation som styrker att utföraren innehar en stabil ekonomisk och 

finansiell ställning.  

Enheten för kontrakt och uppföljning bedömer om det anses klarlagt att sökande 

har motsvarande ekonomisk och finansiell ställning. Exempel på vad som kan 

styrka en stabil ekonomisk och finansiell ställning:  

a. utförarens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket 

detta avsnitt, lämnar moderbolagsgaranti, i vilken utförarens fullgörande av sina 

åtaganden enligt eventuellt kontrakt garanteras (moderbolaget eller annan garant 

ska uppfylla kravet om minst kreditvärdighet),  

b. utförarens revisor lämnar en sådan förklaring att enheten för kontrakt och 

uppföljning kan anse att det är klarlagt att utföraren innehar motsvarande 

ekonomisk stabilitet Om utföraren är medveten om eller misstänker att kravet 

på ovan angiven riskklass/rating inte är uppfyllt men vill påvisa en ekonomisk 

stabilitet ska utföraren bifoga bevis enligt ovan i sin ansökan.  

Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från dag då ansökan lämnas in. 

Om det inte är möjligt för enheten för kontrakt och uppföljning att på egen hand 

inhämta upplysningar om sökanden, exempelvis för utländska sökanden, ska 

den sökande vid behov och på begäran tillhandahålla erforderliga intyg som 

visar att kravet uppfylls. Denna handling ska översättas till svenska eller 

engelska om originalhandlingen avser ett annat språk 

Utföraren ska ha giltigt tillstånd från IVO för att bedriva äldreboende enligt 

socialtjänstlagen (2001:453). Tillståndet ska bifogas vid ansökan. 

 Referenser 

Under handläggning av ansökan genomför enheten för kontrakt och uppföljning 

referenstagning med syfte att fastställa att utföraren har kompetens och förmåga 
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att genomföra uppdrag enligt förfrågningsunderlagets krav. Referenstagning 

sker muntligt och /eller skriftligt utifrån bilaga. Enheten för kontrakt och 

uppföljning förbehåller sig möjligheten att kontakta minst två av de inlämnade 

referenserna.  

Enheten för kontrakt och uppföljning kan komma att kontakta andra än 

uppgivna referenser som på annat sätt har kännedom om utföraren eller att 

använda sig av egna erfarenheter av utföraren. Negativa referenser kan innebära 

att ansökan inte godkänns. Referenserna ska avse uppdrag som utföraren har 

haft.  

 

 

12 Bilagor 
Förteckning över godkända utbildningar 

Poäng för godkända omvårdnadsutbildningar inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen (styrks med betyg). 

För att räknas som en godkänd utbildning ska utbildaren ha betygsrätt med 

tillstånd från Skolinspektionen. Vuxenutbildning är en viktig del av det svenska 

utbildningssystemet, särskilt yrkesutbildningar. Enskilda utbildningsanordnare 

kan ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning 

och utfärda betyg och intyg, så kallad betygsrätt. Med stöd av betygsrätten kan 

de enskilda utbildningsanordnarna anordna kurser som motsvarar komvux. 

 

Ungdomsgymnasiet 

• 2 500 poäng från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Det motsvarar 

tre år. Se bilaga till länk om krav på godkända kurser för diplom utifrån Vård 

och omsorgscollege. www.vo-college.se/diplom  

Vuxenutbildningar 

• 1 350 poäng från omvårdnadsprogrammet 

• 1 400 – 1 500 poäng från Vård och omsorgsprogrammet. 

Från ht 2018 efterfrågas 1 500 poäng, diplom utfärdas från Vård-och 

omsorgscollege vid 1500 godkända gymnasiepoäng. www.vo-college.se/diplom  

Äldre utbildningar 

• Äldre undersköterskeutbildning som vid omräkning motsvarar 1 000 poäng. 

(900 omräknade poäng motsvarar inte en godkänd utbildning). 

• Tvåårig vårdlinje. 1 000 poäng Gav möjlighet att söka arbete som 

undersköterska eller mentalskötare. Jfr Äldre undersköterskeutbildning. 

http://www.vo-college.se/diplom
http://www.vo-college.se/diplom
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• Mentalskötarutbildning. 1 000 poäng två eller tre terminer. Gav möjlighet att 

söka arbete som undersköterska eller som mentalskötare. Jfr Äldre 

undersköterskeutbildning. 

• Treårig omvårdnadslinje. 1 350 poäng. Sammanslagning av Tvåårig vårdlinje 

och Social servicelinje. Kursinnehållet motsvarar Omvårdnadsprogrammets 

karaktärsämnen, gemensamma kurser och valbara kurser. 
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Utdrag ur CSG-protokoll 16/19 Dnr 0284/19 
     

        Sammanträdesdatum 2019-12-19 
 
 
§ 7 Information 

b) Utredning gällande förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV 
inom äldreboende (dnr 0402/19) 
Mona Lundahl Davies och Karin Magnusson gör en dragning kring sitt ärende. 
Viktiga ställningstaganden beskrivs, belopp förtydligas, samma belopp oberoende på 
vilken inriktning av boende. Ersättningen utgår max 7 kalenderdagar efter att den 
enskilde avlider eller flyttar från boende. Vårdförbundet ställer frågan  
Vision för fram att det är trångt med tid för 7 dagar, övriga kommuner har beslutat 7 
dagar använder 11 dagar. Under dessa 7 dagar ska anhöriga hinna tömma boendet på 
saker och handläggare ska kunna handlägga ärendet. Saco för fram att den snabba 
hanteringen påverkar arbetsmiljön till det sämre både för chefer och medarbetare.  
Vision för fram att det är ett lågt dygnspris satt, och håller inte med om att det bör vara 
samma ersättning för alla boendet. Boenden med exempelvis inriktning på demens är 
mer resurskrävande och ersättningen bör vara högre för denna form av verksamhet. 
Kommunal ställer sig bakom detta.  
Förslag på införande av LOV är 1 april 2021. Vårdförbundet för fram att det finns en 
farhåga att införa LOV inom äldreboende den 1 april 2021 då detta är hastigt inpå den 
stora omorganisationen av stadsdelsförvaltningarna. Oro förs fram att frågan och 
arbetssättet inte kommer att bli ultimat då förvaltningarna inte hunnit arbeta in sig i det 
nya arbetssättet. 
 
  
Informationen antecknas till protokollet  

 
 
Vid protokollet 
  
…………………………………….. 
Anna Wilsson 
 
 
Protokollet justeras 
   
 
…………………………................... …………………………...................  
Eva Hessman, arbetsgivaren Margareta Åvall , Kommunal  
 
 
…………………………….............. ………………..……………………. 
Caroline Söderlind Löfdahl, Saco Hilda Johansson, TCO  
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