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  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
  2017-02-28 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tid: kl. 18.00 – 20.00 
 
Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19.40 – 19.55 
 
Plats: Sessionsalen, Ramnåsgatan 1 Borås 
 
Paragrafer: §§  18 - 31 
 
Ledamöter: Ida Legnemark (V), ordförande 
 Kerstin Hermansson (C), vice ordförande  
 Bengt Bohlin (S), andre vice ordförande 
 Mohamed Ben Maaouia (S)  
 Marie Sandberg (S) 
 Lennart Håkansson (S) 
 Anna-Clara Stenström (M) 
 Johan Wikander (L) 

Ingela Hallgren (KD) 
Björn Qvarnström (SD) 

    
Tjänstgörande  
ersättare: Hanna Werner (MP) för Staffan Falk (MP) §§ 18-21 

Ingela Andersson (S) för Staffan Falk (MP) §§ 22-31  
 

Ersättare:  Tauno Haikara (S) 
Väinö Östhult (S) 
Peter Lund (V) 
Bill Bakkemose (M)  

 Seija Noppa (M) 
 Tage Carlsson (L) 

Monica Johansson (C) 
 Daniel Assarsson (SD) 
 
Övriga: Tjänstepersoner inom Vård- och äldreförvaltningen 
 Ulrika Gustafson, förvaltningschef 
 Maria Rangefil, chef för kvalitet- och utvecklingsfunktionen 
 Ulrica Fagerson, chef för ekonomifunktionen 

Ulrika Johansson, chef för myndighetsfunktionen 
Malin Länsberg, nämndsekreterare 
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Justeringsdag: tisdag den 7 mars 2017, under dagen.  
 
Anslaget på kommunens anslagstavla: onsdag den 8 mars 2017.  
 
 
 
Malin Länsberg Ida Legnemark Mohamed Ben Maaouia 
Sekreterare Ordförande Justerande ledamot 
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§ 18   

 

Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.  
 
 
 
§ 19   

 

Upprop och val av justerande person 
Mohamed Ben Maaouia (S) väljs som justerande person med Lennart Håkansson (S) som 
ersättare.  
 
 
 
§ 20 

 

Förvaltningschefen informerar  
 
Från och med den 1 mars 2017 kommer digitala nämndhandlingar endast skickas ut till 
politikernas Borås Stads e-postadresser och inte privata e-postadresser.  
 

 

 
§ 21 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Alliansen presenterar två initiativärenden som införs som ärende 11 och 12.  
Ärende 11: Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
Ärende 12: Överklagande beslut om ansökan till vård- och omsorgsboende ska lyftas till Vård- 
och äldrenämnden.  
 
Ärende 11: Anmälningsärenden tas upp som ärende 13.  
Ärende 12: Delegationsärenden tas upp som ärende 14.  
 
Ordförande inför Övriga frågor som en fast punkt på föredragningslistan efter delegatinsärende. 
Övriga frågor tas upp som ärende 15 på föredragningslistan.  
 
Dagordningen fastställs med redovisade förändringar.  
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§ 22 2017/VAN0016 

 

Trygghetsplatser i Borås Stad 

 
Trygghetsplatserna inom äldreomsorgen i Borås Stad, tillkom genom olika 
stimulansmedelsprojekt som sedan permanentats. Idag finns sju trygghetsplatser på Bodagatan 36 
och två på Fagersro. En trygghetsplats är en typ av tillfällig plats som Borås Stad har skapat och 
är inget som regleras i socialtjänstlagen. Platserna erhålls utan biståndsbedömning, men fungerar 
som avlastningsplats. Trygghetsplatserna riktar sig till personer som är somatiskt sjuka eller har en 
demenssjukdom, men platserna används oftast inte i det tidiga skede som de är avsedda för. 
 
Med hänvisning till det ekonomiska läget i Vård- och äldrenämnden då effektiviseringsåtgärder 
på 1,7 % måste vidtas i verksamheten, är det tveksamt att erbjuda insatser som inte är lagstadgade 
och som inte används som avsett, och som dessutom kan innebära risker för både 
patientsäkerheten och rättssäkerheten. Vård- och äldrenämnden ser också möjligheter att vid ett 
avvecklande av trygghetsplatserna kunna göra omstruktureringar på korttidsenheter och vård- 
och omsorgsboenden för att kunna erbjuda fler korttidsplatser för personer med 
demenssjukdom.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet:  
Kerstin Hermansson (C) förslag:  

- Godkänna alternativt förslag, se bilaga Alternativt beslutsförslag Trygghetsplatser i Borås 
Stad.  

 
Ida Legnemark (V) förslag: 

- Besluta enligt förslaget: Snarast avveckla samtliga trygghetsplatser i Borås Stad. 
 

Beslutsomgång:  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och äldrenämnden beslutar i 
enlighet med Ida Legnemark (V) förslag. Omröstning begärs.  
 
Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja innebär bifall till Ida Legnemarks (V) förslag.  
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.  

 
Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Bengt Bohlin (S), Mohammed Ben Maaouia (S), Marie Sandberg (S), 
Lennart Håkansson (S), Ingela Andersson (S) och Ida Legnemark (V). Röstar nej gör Kerstin 
Hermansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Johan Wikander (L), Ingela Hallgren (KD) och 
Björn Qvarnström (SD).  
 
Med 6 ja-röster för Legnemarks förslag och 5 nej-röst för Hermanssons förslag beslutar Vård- 
och äldrenämnden att bifalla Legnemark förslag.  
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§ 22 (forts.)  2017/VAN0016 

 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Snarast avveckla samtliga trygghetsplatser i Borås Stad. 
 

Reservation:  
Kerstin Hermansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Johan Wikander (L), Ingela Hallgren (KD) 
och Björn Qvarnström (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin Hermanssons (C) förslag.   

 
 
 
§ 23 2017/VAN0028 
 

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Källebergsgatan 31, Viskafors 

 
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två våningsplan med 10 
lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under 2016 varit tomställd till 50 % (10 platser av 
20 har varit tomma) som en följd av brister vid en brandskyddstillsyn. 
 
Utifrån att beläggningen på korttidsplatser med somatisk inriktning under en längre tid har varit 
låg, har möjligheten uppstått att omstrukturera nämndens verksamheter, där syftet dels är att 
tillgodose ett ökat behov av korttidsplatser med inriktning mot demens och dels att minska 
antalet producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer motsvarande det bedömda 
behovet. 
 
Sex korttidsplatser med somatisk inriktning på Fagersro omdanas och utökas till sju 
korttidsplatser på Bodagatan 36 med demensinriktning. 
 
Tio vård- och omsorgsplatser på Källebergsgatan 31 avvecklas. De boende där erbjuds vård- och 
omsorgsplatser på Fagersros tidigare korttids- och trygghetsplatser och även på andra vård- och 
omsorgsboenden i Borås Stad. 
 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

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

 
 

Björn Qvarnström (SD) avstår från att delta i beslutet. Se protokollsanteckning Avveckling av 
vård och omsorgsboende på Källebergsgatan 31, Viskafors.  
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§ 24 2017/VAN0036 
 

Intern kontrollplan 2017 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhets-
område. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verk-
samhetsområde. Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar 
bland annat till att: 

 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Godkänna intern kontrollplan 2017 
 
 
 
§ 25 2016/VAN0013 

 

Revidering av delegationsförteckning  

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

 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Godkänna förslag till revideringen av delegationsförteckning enligt redovisade 
förändringar.   
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§ 26 2017/VAN0021 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 
Vård- och äldrenämnden har i sitt förberedelseuppdrag beslutat om delegationsförteckning, plan 
för samhällsstörningar och extraordinära händelser, personuppgiftsombud, sammanträdestider 
samt delegering av arbetsmiljöansvaret. Nämnden har också besvarat remisser såsom ex Plan för 
ledningssystem för kvalitetsarbete. 
 
Vård- och äldrenämnden har också genomfört två utbildnings- och målformuleringsdagar.  
Nämnden fick under dessa dagar information om nämndens verksamheter, omvärldsfaktorer 
som påverkar äldreomsorgen kommande år samt arbetet med uppdragen från vård- och 
omsorgsprojektet Ett gott liv var dag. Nämnden genomförde också ett målformuleringsarbete 
som resulterade i flera uppdrag i nämndens budget för 2017. 
Den tillträdande förvaltningschefen har förberett arbetsformer för den nya förvaltningen, lokaler 
för förvaltningskontoret samt tillsammans med berörda fackliga organisationer tagit fram en lokal 
samverkansöverenskommelse.  

 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att: 
 

1. Godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2016 
2. Översända Verksamhetsberättelse 2016 som Vård- och äldrenämnden skrivelse till 

Kommunfullmäktige.  
 
 

 
§ 27  2017/VAN0049 

 

Översyn av delegationsförteckning  

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

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att: 
 

1. Vård- och äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en ändrad 
delegationsförteckning i Vård- och äldrenämnden gällande överklagan av beslut när 
förvaltningsdomstol ändrat nämndens beslut (punkt 4.4 i Vård- och äldrenämndens 
delegationsförteckning). 
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§ 28 

 

Initiativärende: Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning!  

 
Kerstin Hermansson (C) presenterar på nämndsammanträdet initiativärende för Alliansens 
räkning i enlighet med bilaga (Bilaga ärende 11 - Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning). 
Ärendet gäller införande av ny rutin, att alltid begära utdrag ur belastningsregistret vid 
nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ida Legnemark (V) förslag:  

- Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.  

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att: 
 

1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
§ 29 

 

Initiativärende: Överklagade beslut om ansökan till vård- och omsorgsboende 

ska lyftas till Vård- och äldrenämnden! 

 
Kerstin Hermansson (C) presenterar initiativärende för Alliansen räkning i enlighet med bilaga 
(Bilaga ärende 12 - Överklagade beslut om ansökan till vård- och omsorgsboende ska lyftas till 
Vård- och äldrenämnden!). Ärendet gäller att i de fall där förvaltningen beslutat att avslå ansökan 
till vård- och omsorgsboende och beslutet överklagas ska ärendet lyftas till politisk nivå för 
avgörande.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ida Legnemark (V) förslag:  

- Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.  

 

Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att: 
 

2. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning  
 
 
 
§ 30 

 

Anmälningsärende   
 

Inkomna skrivelser 
a) Inkommen skrivelse till Vård- och äldrenämnden 2017/VAN0017, 4) 
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§ 30 (forts.) 

 
Upprättade/Utgående skrivelser  

b) Svar på inkommen skrivelse till Vård- och äldrenämnden (2017/VAN0017, 4) 

 

Beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Anmälningsärenden 1) – 2) läggs till handlingarna. 
 
 
 
§ 31 

 

Delegationsärende 

 
Listor med delegationsbeslut från verksamheten 

1) Äldreomsorg myndighet och Bostadsanpassning 

 
Övriga delegationsbeslut  

2) Utredning enligt Lex Sarah (2017/VAN0005)  
3) Utredning enligt Lex Sarah (2017/VAN0007) 
4) Utredning enligt Lex Sarah (2017/VAN0019) 
5) Utredning enligt Lex Sarah (2017/VAN0022)  
6) Utredning enligt Lex Sarah (2017/VAN0042)  
7) Ändrad inriktning för platser på vård- och omsorgsboendet Kvibergsgatan 17  

8) Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017/VAN0003)  

 

Beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att: 
 

1. Delegationsärenden 1) - 8) läggs till handlingarna.  

 

 

 
§ 31 

 

Övriga frågor  
 
– Tidpunkt för utskick av nämndhandlingar (Björn Qvarnström) 
– Förvaltningens beredskap utanför kontorstid (Tauno Haikara) 
– Kontaktpolitikeruppdragen (Johan Wikander) 
– Studiebesök på vård- och omsorgsboenden (Kerstin Hermansson) 
 
Förvaltningschef Ulrika Gustafson besvarar frågorna. 
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Beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Notera övriga frågor.  


