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Datum 

2021-06-15 
 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, tisdagen den 15 juni 2021 

kl. 18:00 

Ordförande tillsammans med förste vice ordförande deltar på mötet på 

Ramnåsgatan 1. Resten av nämnden deltar endast via videosamtal. 

 

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är 

sammanträdet inte är öppet för allmänheten 

 

Johan Wikander 
Vård- och äldrenämndens 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Länsberg, 033 353666 eller via e-post: 

Malin.Lansberg@boras.se 
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Månadsuppföljning maj 2021 (10-dagars rapport)  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av maj 2021.        

Ärendet i sin helhet 
För perioden redovisas ett resultat på 39,3 mnkr jämfört med budgeten för 
perioden. Trots det stora överskottet för perioden beräknar nämndens utfall vid 
året slut uppgå till +5,0 mnkr. 

Nämnden ser att corona-effekten som uppstod redan under våren 2020 med 
minskade volymer kvarstår även om en viss återhämtning börjar synas. Den 
ökade smittspridningen av covid-19 har lett till att brukarna avvaktat med 
nämndens insatser, vilket ger och ska ge en positiv effekt på nämndens 
ekonomi då mindre volymer utförs. Hur stor och omfattande denna effekt blir 
på helåret är för svår att prognostisera. Dock märker förvaltningen en 
ökad beläggning inom främst korttidsvård samt på vård- och 
omsorgsboendena. Det tidigare antagandet om att insatserna och därmed 
verksamhetens insatser/volymer kommer öka under året ser därmed ut att vara 
riktiga, dock kan denna bild snabbt ändras vid ett nytt smittoutbrott. Det är 
även svårt att förutse om pandemin har skapat en vårdskuld, en sådan skuld kan 
i så fall komma att öka nämndens insatser, oklart i vilken omfattning. 

Det överskott som ej verkställda insatser/volymer innebär och bedöms 
generera har föranlett förvaltningen att se över verksamhetens behov av 
upprustning med fokus på brukarmiljö och att jämna ut de skillnader som finns 
mellan de olika boendena inom såväl korttids- och vård- och omsorgsboenden. 
Översynen kommer innebära stora driftsinvesteringar under året och att det för 
perioden stora överskottet på sikt kommer att minska under årets kommande 
månader. Förvaltningen planerar även för större insatser på 
kompetensutveckling under hösten för nämndens vårdutförande medarbetare.   

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning 10-dagars prognos      

2. Personalomsättning samt sjukfrånvaro                           

Samverkan 

Informeras på FSG 2021-06-09 
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Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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Ekonomisk redovisning 
  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Central administration 18 007 49 222 20 279 14 913 5 366 2 000 

Politisk verksamhet 884 2 921 1 196 894 302 0 

Vård och omsorg i ordinärt boende 287 821 760 071 300 502 277 514 22 988 21 000 

Vård och omsorg i särskilt boende 187 475 503 134 192 759 187 466 5 293 -18 000 

Övrig verksamhet 37 733 94 907 37 881 38 453 -572 0 

Buffert 0 14 245 5 935 0 5 935 0 

Verksamhetens nettokostnader 531 920 1 424 500 558 552 519 240 39 312 5 000 

Kommunbidrag 546 836 1 424 500 558 552 558 552   

Resultat jfr med kommunbidrag 14 916 0 0 39 312  5 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 14 916   39 312  5 000 

Verksamhetsmått 
Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Brukartid, % 54 65 58,5 56,9 

Vård- och omsorgsboende 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

829 848 811 827 

Andel belagda platser av 
totalt antal platser, % 

95,4 97 93,1 95,4 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
För perioden redovisas ett resultat på 39,3 mnkr jämfört med budgeten för perioden. Trots det stora överskottet för 
perioden beräknar nämndens utfall vid året slut uppgå till +5,0 mnkr. 
Nämnden ser att corona-effekten som uppstod redan under våren 2020 med minskade volymer kvarstår även om en viss 
återhämtning börjar synas. Den ökade smittspridningen av covid-19 har lett till att brukarna avvaktat med nämndens 
insatser, vilket ger och ska ge en positiv effekt på nämndens ekonomi då mindre volymer utförs. Hur stor och omfattande 
denna effekt blir på helåret är för svår att prognostisera. Dock märker förvaltningen en ökad beläggning inom främst 
korttidsvård samt på vård- och omsorgsboendena. Det tidigare antagandet om att insatserna och därmed verksamhetens 
insatser/volymer kommer öka under året ser därmed ut att vara riktiga, dock kan denna bild snabbt ändras vid ett nytt 
smittoutbrott. Det är även svårt att förutse om pandemin har skapat en vårdskuld, en sådan skuld kan i så fall komma att 
öka nämndens insatser, oklart i vilken omfattning. 
Det överskott som ej verkställda insatser/volymer innebär och bedöms generera har föranlett förvaltningen att se över 
verksamhetens behov av upprustning med fokus på brukarmiljö och att jämna ut de skillnader som finns mellan de olika 
boendena inom såväl korttids- och vård- och omsorgsboenden. Översynen kommer innebära stora driftsinvesteringar under 
året och att det för perioden stora överskottet på sikt kommer att minska under årets kommande månader. Förvaltningen 
planerar även för större insatser på kompetensutveckling under hösten för nämndens vårdutförande medarbetare. 
Nämndens Centrala administration förväntas generera ett överskott på 2,0 mnkr vid året slut. Merparten av överskottet är 
hänförbart till en budgetteknisk miss. Medel är felaktigt budgeterade på central administration, medans utfallet korrekt ligger 
under övrig verksamhet. Utfallet för perioden uppgår till 5,4 mnkr och beror till stor del att många planerade projekt 
inklusive kompetensutveckling ännu inte belastar utfallet. 
 
 
Vård och omsorg i ordinärt boende: Verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 23,0 mnkr och förväntas vid 
årets slut generera ett överskott på 21,0 mnkr. Trots minskade insatser/volymer i förhållande till budget förväntas inte ett 
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Vård- och äldrenämnden 

större överskott, vilket beror på att verksamheten har svårt att ställa om personalresurser till nya minskade nivåer av insatser 
samt att större satsningar kommer genomföras på brukarmiljön. Beställarsidan förväntas generera ett överskott på totalt 38,0 
mnkr varav 10,9 mnkr är minskade utbetalningar till LOV-företag och 26,6 mnkr härleds till mindre volymer för stadens 
interna utförarenheter. Utförarsidan förväntas tillsammans generera ett underskott på 11,2 mnkr och omfattar såväl 
hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet. 
Vård- och omsorg i särskilt boende: Utfallet för perioden uppgår till 5,3 mnkr. Vid årets slut förväntas ett underskott på 
18,0 mnkr och beror till stor del av förvaltningen ser över verksamhetens behov inom brukarmiljön. På samma sätt som 
verksamheten inom ordinärt boende har vård- och omsorgsboenden haft en minskad efterfrågan på insatser och flertalet 
lägenheter har stått tomma, dock har beläggningen ökat senaste månaden. Det påverkar såväl beställar- som utförarsidan 
inom förvaltningen. Beställarsidan förväntas generera ett överskott på 13,7 mnkr medans utförarsidan har svårt att fullt ut 
anpassa organisationen till det ekonomiska utrymme som minskade volymer innebär och förväntas generera ett underskott 
på 5,0 mnkr. 
Övrig verksamhet: Utfallet uppgår för perioden till -0,6 mnkr och prognostiserar ett utfall för året i nivå med budget. De 
avsatta medlen för ett nytt tvätteri förväntas inte nyttjas fullt ut och generera ett överskott på 2,7 mnkr. Den tidigare 
nämnda felbudgeteringen under central administration medför här ett underskott på 1,4 mnkr. 
Buffert: Nämnden har avsatt 1% av kommunbidragets storlek till en buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader. 
För perioden uppgår resultatet till 5,9 mnkr och det finns ännu inget beslut på hur bufferten ska hanteras, dock förväntas 
hela beloppet nyttjas. 



Bilaga 1 
 

 

 
Vård- och äldreförvaltningen 

Personalomsättning samt sjukfrånvaro 
Personalomsättning 2020-03 - 2021-02 2020-04 - 2021-03 2020-05 - 2021-04 

Nämnd, chef & stöd 7,2 % 5,2 % 5,2 % 

Myndighet 7,3 % 6,1 % 6,1 % 

Hemtjänst 9,0 % 8,4 % 8,4 % 

Förebyggande, korttid & larm 9,2 % 10,5 % 11,3 % 

Vård och omsorgsboende 8,0 % 9,1 % 9,0 % 

Hälso- och sjukvård 10,8 % 10,0 % 10,3 % 

Förebyggande/ IT * 15,4 % 15,6 % 15,6 % 

Kost, lokalvård & vaktmästeri 4,0 % 4,0 % 3,0 % 

Totalsumma 8,7 % 8,8 % 8,8 % 

* Efter en omorganisation från 2020-11 finns inte ansvarsområdet kvar, dock beräknas personalomsättning för en period om 12 månader varpå 
en eftersläpning uppstår. 

Sjukfrånvaro 2021-02 2021-03 2021-04 

Nämnd, chef & stöd 6,2 % 5,8 % 6,6 % 

Myndighet 6,3 % 6,7 % 6,5 % 

Hemtjänst 12,9 % 13,0 % 13,1 % 

Förebyggande, korttid & larm 10,7 % 11,6 % 11,4 % 

Vård och omsorgsboende 13,3 % 12,2 % 12,0 % 

Hälso- och sjukvård 8,5 % 7,4 % 6,8 % 

Kost lokalvård och vaktmästeri 8,7 % 9,2 % 9,2 % 

Totalsumma 11,4 % 11,0 % 11,0 % 
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Förändrad matdistribution i "Riktlinjer för hemtjänst, 

korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende samt 

regler för hemvårdsbidrag och förenklat 

beslutsfattande"  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna att förslag till ”Förändrad 

matdistribution” översänds till Sociala omsorgsnämnden på remiss samt till 

Vård- och äldrenämndens pensionärsråd som har möjlighet att inkomma med 

yttranden.             

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden gav 2018-11-12 förvaltningen i uppdrag att succesivt 

avveckla den kylda maten som levereras från extern leverantör och i första hand 

tillämpa de alternativ till nuvarande kyld mat som anges i riktlinjerna för 

hemtjänst. I undantagsfall, utifrån den enskildes behov och där tillämpning av 

ovanstående alternativ inte är möjlig eller lämplig, leverera kyld mat och att i 

dessa undantagsfall ska kostverksamheten i förvaltningen producera den kylda 

maten.   

Förslaget innebär olika möjligheter att få hjälp med måltider och även hjälp 

med inköp av färdiga maträtter. För den som har behov av specialkost och inte 

kan få det tillgodosett genom de olika alternativen, finns möjlighet till leverans 

av kyld specialkost som tillagas i den egna verksamheten. 

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna och därför skickas förslag till 

förändrad matdistribution som återfinns i ”Riktlinjen för hemtjänst, korttid och 

vård- och omsorgboende samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat 

beslutsfattande” till Sociala omsorgsnämnden på remiss med senast svarsdatum 

2021-08-26.  Förslaget skickas också till Vård- och äldrenämndens 

pensionärsråd som har möjlighet att inkomma med yttranden.                

Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband med Vård- och 

äldrenämndens sammanträde i september innan förslag till tillförändrad 

matdistribution kan beslutas.               

I riktlinjen för hemtjänst beskrivs förslaget till förändrad matdistribution: 
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Måltider 

Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 

För huvudmålet finns olika möjligheter: 

- Köp av färdiglagad mat från livsmedelsbutik eller leverantör av 

dagligvaror. 

- Ledsagning till restaurang. Det ska finnas behov av social samvaro och 

sällskap under måltid. 

- Stöd att laga mat i hemmet, om personen själv kan delta i matlagningen. 

Den som av medicinska skäl har behov av specialkost och inte kan få behovet 

tillgodosett genom något av ovanstående alternativ, finns möjlighet till leverans 

av kyld specialkost. 

Inköp  

Den som behöver stöd att handla dagligvaror och/eller färdiga maträtter kan få 

bistånd för detta en gång i veckan.      

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 

samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande.                                

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämndens lokala pensionärsråd  

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 Strategi 

Program 

Plan 

Policy 

• Riktlinjer  

Regler 

Riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse 

och vård- och omsorgsboende samt 

regler för hemvårdsbidrag och förenklat 

beslutsfattande 

  



 

Borås Stads styrdokument 

Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås program – verksamheter och metoder i riktning mot 

målen plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning riktlinjer – rekommenderade sätt att agera regler – absoluta 

gränser och ska-krav 

 

  

Fastställt av: Vård- och äldrenämnden 

Datum: XX 

För  revidering ansvarar Vård- och äldrenämnden 

Dokumentet gäller för Vård- och äldrenämnden och Sociala  

omsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med oktober 2021 



 

Inledning 

Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende utgår från 

socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjerna vänder sig till personer som på grund av ålder eller 

funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan 

få det tillgodosett på annat sätt.  

Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. Det görs dock alltid en individuell 

bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar 

personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha 

inflytande över hur beviljade insatser planeras och utförs. Personen som beviljas stöd ska så långt 

som möjligt delta i utförandet av insatserna.  

Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan utföras och ska bidra till att den enskilde 

behåller sin självständighet och integritet. 

I dokumentet finns även regler för förenklat beslutsfattande och regler för hemvårdsbidrag. 

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd som också innefattar möjlighet till regelbunden avlösning. 

  



 

Hemtjänst 

Trygghet 

Den som känner oro i vardagen kan beviljas telefonkontakt eller trygghetsbesök. Omfattningen är 

individuell efter behov och syfte. 

Trygghetslarm är en insats som säkrar kontakten med personal vid fall eller annan olycka. 

Trygghetslarm är behovsprövat. 

Omvårdnad 

Den som inte klarar sin personliga omvårdnad kan få stöd med det efter individuell bedömning. 

Hjälp med personlig hygien sker vanligtvis vid uppstigning och sänggående, liksom stöd att klä på 

och av sig. Stöd med toalettbesök och med förflyttningar i hemmet sker vid planerade besök under 

hela dygnet. Den som inte klarar duscha kan få stöd med detta efter individuell bedömning. 

Måltider 

Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 

För huvudmålet finns olika möjligheter: 

• Köp av färdiglagad mat från livsmedelsbutik eller leverantör av dagligvaror. 

• Ledsagning till restaurang. Det ska finnas behov av social samvaro och sällskap under måltid. 

• Stöd att laga mat i hemmet, om personen själv kan delta i matlagningen. 

Den som av medicinska skäl har behov av specialkost och inte kan få behovet tillgodosett genom 
något av ovanstående alternativ, finns möjlighet till leverans av kyld specialkost. 

Den som inte klarar sina övriga måltider kan en eller flera gånger om dagen få stöd med enklare 
måltid. Den som inte klarar att inta mat och dryck, kan vid behov få stöd vid måltid. 

Disk beviljas en gång om dagen. 

Ledsagning 

Den som inte kan ta sig till aktiviteter eller liknande kan få bistånd för detta. Ledsagning 

till och från: 

• Sociala aktiviteter beviljas en till två gånger per vecka. 

• Inköp av dagligvaror beviljas endast om det finns särskilda skäl. 

• Frisör, fotvård och liknande beviljas efter behov. 

• Planerat besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas endast om det finns särskilda 

skäl. 

• Akut besök på vårdcentral, tandläkare och sjukhus beviljas inte. 

 

Utevistelse 

Den som inte kan ordna sitt behov av utevistelse och/eller social samvaro kan få stöd med detta 

en till två gånger per vecka, oftare om det finns särskilda skäl.  

 

Inköp  

Den som behöver stöd att handla dagligvaror och/eller färdiga maträtter kan få bistånd för detta 

en gång i veckan. Bistånd i form av inköp av sällanköpsvaror beviljas en till två gånger per år.  



 

Nödvändiga inköp till exempel på apotek eller ledsagning till bank beviljas normalt en gång per 

månad. 

Städning 

Den som inte klarar städning kan var tredje vecka beviljas städning av två rum och kök, hall och 

toalett. Särskilda behov som till exempel sjukdom kan ge skäl till städning oftare.  

 

Fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys kan beviljas två gånger per år.  

 

Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare beviljas inte. 

 

Tvätt 

Den som inte klarar sin tvätt kan få stöd med det varannan vecka. Särskilda behov som till exempel 

sjukdom kan ge skäl till tvätt oftare.  

 

Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor beviljas inte. 

 

Avgränsning 

Beviljat stöd är personligt och omfattar inte andra som bor i hushållet eller gäster. 

 

Makar och sambos har ett gemensamt ansvar för hushållet. Det innebär att hjälp med matlagning, 

inköp, städning och tvätt inte beviljas om enbart en i paret har nedsatt förmåga. Sammanboende 

ska hjälpa varandra med sysslorna i hemmet. Kravet att hjälpa till i hemmet gäller även 

hemmaboende barn utifrån ålder och mognad. 

 

Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte, normalt inte heller omsorg om 

husdjur.  

 

  



 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse utanför det egna boendet 

där personen får vård och omsorg dygnet runt. Insatsen är ett komplement till hemtjänst, 

hemsjukvård och anhörigstöd. Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i 

form av växelvård.  

Vistelse på korttidsenhet kan bli aktuell efter utskrivning från sjukhus, som avlösning för anhörig 

eller om något annat inträffat, som gör att personen har omfattande behov av vård och omsorg 

som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Personen kan behöva mobilisering och/eller 

utredning om framtida behov. Det kan också vara vistelse i väntan på vård- och omsorgsboende 

eller vård i livets slut. Särskilda skäl kan vara omfattande bostadsanpassning och svåra medicinska 

skäl som inte kräver sjukhusvård. 

Växelvård innebär att den som behöver vård och omsorg växlar mellan att bo hemma och att 

vistas på korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar 

längre i sitt ordinarie boende.  

Avgränsning 

Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas 

korttidsvistelse. Korttidsvistelse beviljas inte för personer som bor på eller fått tillgång till en plats 

på vård- och omsorgsboende. 

 

Övrig information 

Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning på korttidsenhet men regelbunden 

växelvård för personer med demenssjukdom är inte att föredra. Den rekommenderade 

stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i hemmet. Vilken eller vilka insatser som beviljas ska 

var anpassade efter behoven, förutsättningarna och den aktuella situationen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsboende 

När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses 

i den egna bostaden, beviljas vård- och omsorgsboende.   

I den individuella bedömningen ingår beräkning av den ekonomiska brytpunkten. Det innebär att 

det görs en beräkning av kostnaden för beviljade insatser i ordinärt boende som sedan jämförs 

med kostnaden för en plats på vård- och omsorgsboende.  

Brukare med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller 

överstiger kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende, ska informeras om möjligheten att 

ansöka om och bli beviljad en plats på vård- och omsorgsboende. Det är inte en förutsättning att 

den ekonomiska brytpunkten uppnås för att bli beviljad plats på vård- och omsorgsboende. 

Avgränsning 

Bostadens utformning är i sig inget skäl till att beviljas en plats på vård- och omsorgsboende. Är 

bostaden olämpligt utformad i förhållande till personens behov av stöd och hjälp, hänvisas 

personen till att själv söka en mer anpassad bostad på den öppna bostadsmarknaden. 

 

Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas vård- och 

omsorgsboende. 

 

Övrig information 

Den som beviljats vård- och omsorgsboende ska erbjudas en plats skyndsamt, dock senast inom 

tre månader efter beslut. Personen bör få möjlighet att titta på det erbjudna boendet och ska tacka 

ja eller nej till platsen senast tre dagar från erbjudandet. Inflyttning bör ske inom tio dagar från 

erbjuden plats. Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus och som har fått beslut om vård- 

och omsorgsboende och inte kan gå hem emellan, ska tacka ja till erbjuden plats då det inte 

kommer att beviljas alternativa insatser. 

 

Den sökande kan tacka nej en gång till erbjuden plats och har då rätt att stå kvar på väntelista, 

under förutsättning att personen inte befinner sig på sjukhus eller korttidsenhet. Om den sökande 

tackar nej mer än en gång rekommenderas den sökande att återta sin ansökan så att ärendet kan 

avskrivas. Om så inte sker bör biståndshandläggaren återta ärendet för ny prövning av förändrade 

förhållanden, det vill säga ta reda på om sökandens behov förändrats sedan ansökan om vård- och 

omsorgsboende beviljades. 

Boende på vård- och omsorgsboende har rätt att efter inflyttning, begära omplacering till ett annat 

vård- och omsorgsboende. Begär den enskilde omplacering, kommer en biståndshandläggare ta 

kontakt med den enskilde och personalen på vård- och omsorgsboendet för att klargöra skäl till 

omplacering. Om en omplacering ska fullföljas hamnar den boende på väntelista och erbjuds nytt 

vård- och omsorgsboende när plats finns tillgänglig. 

Parbo/fortsätta bo tillsammans 

Par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver så omfattande stöd, vård 

och omsorg att han eller hon behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. Denna möjlighet ingår 

i en skälig levnadsnivå för äldre personer som varaktigt sammanbor eller tidigare har varaktigt 

sammanbott. Det ska inte vara fråga om sammanlevnad av kortare karaktär. Insatsen är frivillig 



 

och förutsätter att båda makar och sambor vill fortsätta bo tillsammans. Biståndshandläggare 

utreder och fattar beslut om parbo.  

 

 

Regler för hemvårdsbidrag 

I vissa fall erbjuder Borås Stad bistånd som inte är lagstadgat eller bedöms ingå i skälig levnadsnivå, 

vilket hemvårdsbidrag är.  

Hemvårdsbidrag kan beviljas till den som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på grund av 

fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i 

detta sammanhang familj, släkting eller annan person. 

För att hemvårdsbidrag ska beviljas ska följande kriterier vara uppfyllda: 

 Den sökande och den/de anhöriga ska bo i samma hushåll. 

 Den sökande ska vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad. 

 Den sökande ska ha fyllt 18 år. 

 Den sökande ska ha bedömda behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan.  

 Stödet ska bestå av daglig hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, 
förflyttning, måltider, regelbunden tillsyn, vissa medicinska insatser. I stödet räknas inte 
hjälp med praktiska sysslor såsom matlagning, inköp, städ eller tvätt.  

 Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst sex månader. 
 

Beslut om hemvårdsbidrag är tidsbegränsat med en omfattning på maximalt ett år, därefter sker 

en ny prövning. 

Den som är beviljad hemvårdsbidrag har under beslutsperioden möjlighet att beviljas avgiftsfri 

avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad. 

Hemvårdsbidrag kan utöver avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad endast 

kombineras med: 

 Trygghetslarm. 

 Enstaka biståndsbedömd korttidsvistelse. 
 

Övrig information 

Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag och fastställs till fem procent av prisbasbeloppet per 

månad. Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Den sökande kan fördela 

hemvårdsbidraget på flera personer om det är flera anhöriga som delar på vården, förutsatt att de 

bor i samma hushåll. 

 

Om den sökande är tillfälligt frånvarande från hemmet exempelvis på grund av sjukhusvistelse 

eller korttidsvistelse, minst 14 dagar under en kalendermånad, halveras hemvårdsbidraget. Vid 

frånvaro hel månad utbetalas inget hemvårdsbidrag. 

 

Hemvårdsbidraget upphör om den sökandes eller anhörigas förutsättningar förändras. Exempel 

på förändrade förutsättningar kan vara att den sökanden flyttar till ett vård- och omsorgsboende 

eller att den som vårdar själv blir sjuk och behöver stöd och hjälp på ett sådant sätt att hen inte 

längre kan tillgodose den sökandes behov av omvårdnad.  



 

 

Regler för förenklat beslutsfattande 

Inledning  

Förenklat beslutsfattande innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 

hemtjänst till äldre personer. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre personer insatser 

inom äldreomsorg på ett enklare sätt. Det är frivilligt för kommunerna att tillämpa förenklat 

beslutsfattande.  

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser som i annat fall 

beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, utredning och beslut. Socialtjänstlagens 

intentioner att insatserna ska stärka individens förmågor är alltjämt vägledande.  

Insatser och omfattning  

Borås Stad tillämpar förenklat beslutsfattande för äldre personer folkbokförda i Borås Stad. 

Följande insatser omfattas:  

 stöd med städning  

 stöd med tvätt  

 digitalt stöd 
 

Beviljat stöd ska utformas på ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Den enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande över hur beviljade insatser 

planeras och utförs.  

Omfattningen av insatserna baseras på ett genomsnittligt behov.  

Besluten är tidsbegränsade och gäller i ett år då en uppföljning senast ska göras.  

Stöd med städning  

Stöd med städning kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 80 år 

folkbokförda i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker vara minst 80 år.  

Stöd med städning beviljas en gång per hushåll var tredje vecka, och omfattar två rum och kök, 

hall och toalett. För insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa.  

Stöd med städning omfattar även fönsterputsning och avfrostning av kyl och frys max två gånger 

per år.  

I de fall den enskilde har behov av städning utöver det som kan beviljas enligt reglerna för förenklat 

beslutsfattande ska ansökan och utredning hanteras enligt traditionell handläggning med beslut 

enligt 4 kap. 1§.  

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde som deltar utifrån egen förmåga.  

Större insatser som sanering, storstädning, flyttstädning eller städning av källare beviljas inte. 

Utesysslor som snöskottning eller gräsklippning beviljas inte. 

 

 



 

Stöd med tvätt 

Stöd med tvätt kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 80 år folkbokförda 

i Borås Stad. Vid hushållsgemenskap ska den som ansöker vara minst 80 år.  

Stöd med tvätt beviljas en gång per hushåll varannan vecka, och omfattar även renbäddning. För 

insatsen debiteras avgift enligt gällande taxa.  

I de fall den enskilde har behov av stöd med tvätt utöver det som kan beviljas enligt reglerna för 

förenklat beslutsfattande ska ansökan och utredning hanteras enligt traditionell handläggning med 

beslut enligt 4 kap. 1§. 

Insatsen ska utföras tillsammans med den enskilde som deltar utifrån egen förmåga.  

Handtvätt, mangling, strykning av underkläder och lakan samt tvätt av mattor beviljas inte.  

Digitalt stöd  

Digitalt stöd kan beviljas utifrån förenklat beslutsfattande för personer från 75 år folkbokförda i 

Borås Stad.  

Digitalt stöd kan uppgå till max 8 timmar per person och år, fördelat på max fyra tillfällen. Om två 

personer i en hushållsgemenskap ansöker om digitalt stöd kan det beviljas med max 12 timmar per 

år, fördelat på max sex tillfällen. Båda ska vara minst 75 år. Insatsen är avgiftsfri.  

Insatsen beviljas inte enligt 4 kap. 1§.  

Digitalt stöd ska ge praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden såsom inköp 

online, möjligheter att upprätthålla sociala kontakter och delta i aktiviteter i och utanför hemmet. 

Insatsen ska ge individuellt utformad baskunskap om, och introduktion i, digitaliseringens 

grundläggande möjligheter. Insatsen ska även ge information om välfärdsteknik generellt, och dess 

möjligheter till delaktighet och självständighet.  

Digitalt stöd omfattar inte stöd eller rådgivning vid inköp av teknisk produkt. Inte heller 

installation, support eller reparation av produkter som inte fungerar.  

Motivering till valda ålderskriterier  

Ålderskriterierna för insatserna stöd med städning och stöd med tvätt motiveras genom att det vid 

80 års ålder sker en tydlig ökning av andelen boråsare som erhåller hemtjänst, och att en liten andel 

får avslag. Andelen personer 80 år och äldre som har insatser av hemtjänsten är högre jämfört med 

åldersgruppen 65–79 år. Det visar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa båda gruppers behov.  

Ålderskriterierna för insatsen digitalt stöd motiveras genom att personer över 75 år är den i särklass 

största gruppen som använder internet sällan eller inte alls. Utbildning i och användning av digital 

teknik och internet kan minska ensamhet hos äldre och ett eventuellt digitalt och socialt 

utanförskap.  
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Remiss motion Menssäkra Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämndens beslutar att avstyrka motionen Menssäkra Borås.         

Ärendet i sin helhet 

Vänsterpartiet inkom till Kommunfullmäktige med motionen: Menssäkra Borås 

och som sedan skickats ut på remiss till Borås Stads nämnder och privata bolag. 

Det beskriv i motionen att mensskydd på offentliga toaletter inte är en 

självklarhet i dagens samhälle även fast hälften av alla människor föds med en 

livmoder. Motionären vill därför att Borås Stad, på prov, inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter.  

Vård- och äldrenämndens ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 

ökad jämställdhet.  Frågan är viktig att lyfta eftersom den handlar om grundligt 

basbehov som behöver tillgodoses och är direkt kopplat till kön. Ett sådant 

behov ska inte hämma deltagande i vardagliga aktiviteter. I exempelvis skolans 

verksamhet kan det vara fördelaktigt med menssäkra toaletter, då Sverige har ett 

högt skattepålägg på mensskydd som kan göra det otillgänglig för yngre 

kvinnor. En menssäkrad toalett kan även skapa trygghet för ungdomar genom 

att veta att det finns skydd om behovet uppstår plötsligt.  

Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga uträkningar eller 

kostnadsförslag finns redovisade. Det gör även att omfattningen på införandet 

blir svårt att avgöra. Vård- och äldrenämnden väljer därför att avstryka 

motionen               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: motion Menssäkra Borås                                

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  
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Förvaltningschef 
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§ 53   

Anmälningsärenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2021-03-08 Motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund 

(V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås.  
 Dnr 2021-00271 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har 

rätt till arbetskläder i Borås Stad. 
 Dnr 2021-00292 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Sätt punkt för den osunda konkurrensen. 
 Dnr 2021-00296 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under 
koncerninköp. 

 2021-00297 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum. 
 2021-00298 1.1.1.1 
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 
 
2021-03-03 Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 att utse Lars-Erik Johansson 

(SD) som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktige-
ersättare Mark Warnberg (SD) från och med den 25 februari 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2021-00040 1.1.1.2 
      



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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Revidering av delegationsordning 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning.                  

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen ska ses över vid jämna mellanrum för att säkerställa att 

den är uppdaterad med aktuellt information. Senaste översynen av 

delegationsordningen gjordes under 2020.  

Ändringar:  

Förtydligande om benämning och delegation till verksamhetschef och därmed 

tagit bort verksamhetsspecifika benämningar som inte längre behövs.  

Prisbasbeloppet för förvaltningschef angående tecknade av avtal för förhyrning 

av lokaler höjs till 25 prisbasbelopp.  

Tagit bort:  

Uppdrag om fastighetsrelaterade investeringar, redovisas i nämndens 

lokalresursplan  

Delegations till biståndshandläggare och metodhandledare angående bistånd i 

form av kontaktperson enligt önskemål från Myndighet.  

Hänvisning till beslutade regler för hemvårdsbidrag.    

 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning 2021-06-15.                                 

Samverkan 

Informeras på FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering  
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Förkortningar  
(Eventuellt förekommande) 

 

AB Allmänna bestämmelser 

CKS Centrum för kunskap och säkerhet 

EC Enhetschef 

FB Föräldrabalken 

FC Förvaltningschef 

FVL Förvaltningslagen 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

KomL Kommunallagen 

LAS Lagen om anställningsskydd  

LAO Lagen om offentlig anställning  

M Verksamhetsområde myndighet 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal 

MBL Medbestämmandelagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

SAS Socialt ansvarig samordnare     

SoL Socialtjänstlagen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

TF  Tryckfrihetsförordningen 

VC Verksamhetschef 

VC (htj) Verksamhetschef hemtjänst  

VC (k) Verksamhetschef korttid  

VC (M) Verksamhetschef myndighet   

VC (vobo) Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 

 

Förtydligande:  

Begreppet verksamhetschef innefattar samtliga chefer direkt underställda förvaltningschef. I 

delegationer som är specifikt till en viss verksamhetschef så anges det särskilt.  

Exempelvis: verksamhetschef (vobo) eller HR-chef.  
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Förklaringar 

Ansvarsområde 

Vård- och äldrenämndens ansvarsområden framgår av reglementet. 

 

Syftet med delegation 

Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att 

fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syftet med delegation är att nå en administrativt 

enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen 

och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. 

Verkställighet hör till respektive befattnings arbetsuppgifter och tas inte upp i en 

delegationsordning. Exempel på verkställighet är att genomföra förhandlingar, bevilja personal 

ledighet, besluta om lön, fakturera, lämna ut allmän offentlig handling.  

 

Delegater 

En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 Nämndens presidium 

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

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

 En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den 

nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 

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

av anställda och förtroendevalda gemensamt inte fatta beslut. 

 

Vidaredelegation 

Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå och får inte delegeras vidare.  

Om förvaltningschefen vill förbehålla sig rätten att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av 

ärenden, ska den som tilldelats beslutanderätten underrättas om det i förväg. Förvaltningschef 

som delegerat beslutanderätten i ett ärende får inte ändra ett redan fattat beslut. 

 

Ärenden som inte går att delegera 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfullmäktige har överklagats  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt, t.ex när riktlinjer frångås 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

 

Nämndens återkallande 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt 

ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett ärende genom att själv ta över ärendet och 

besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat. 
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Brådskande ärenden 

Ordföranden, eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i 

brådskande ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till 
nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att nämnden får tillfredsställande insyn i 
och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken utsträckning och i vilken 
form delegationsbesluten ska anmälas till nämnden.  
 
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som 
laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla 
anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, 
men räknas från den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet. 
 
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av 
anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i gällande lagstiftning. 
 

Attesträtt 

Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt 

attestreglementet.  

 

Personalärenden 

Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, 

föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området. 

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

Upphandlingsärenden 

Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att 

upphandlingen sker enligt Borås Stads regler för upphandling. Beslutsfattaren ansvarar för att 

välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och 

behovet av samordning. 

 

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå 

befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav 

från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet. 

 

Kostnadsansvar 

Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet 

kan innebära, dels beakta anvisningarna för medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa 

sig om att täckning finns i budget. Detta avser uppstart av verksamheter och anställning av 

personal.  
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Facklig samverkan och MBL 

Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna 

enligt Borås Stads samverkansavtal. 

 



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 9 (24) 

      

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 
1. Allmän handling, Ekonomi och 

Personal  

   

 1.A. Allmän handling    

1 Utlämnande av uppgift med uppställande av 
förbehåll. 

10 kap. 14 § 
OSL 

12 kap. 2 § 
OSL 

Enhetschef  

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

11 kap. 3 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

3 Beslut om sekretess för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd. 

25 kap. 1-2 §§ 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

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

25 kap. 6 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

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

26 kap. 1 § 
OSL 

Enhetschef  

Bitr 
verksamhetschef 

Verksamhets-
chef 

 

 

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

26 kap. 6 § 
OSL 

MAS 
MAR 
Enhetschef 

 

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

26 kap. 5 § 
OSL 

Enhetschef  
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

26 kap. 12 § 
OSL 

Enhetschef 

Verksamhets-
chef 

 

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

 

6 kap. 2 och  
6 §§ OSL 

(2 kap. 2 och  
14 §§ TF) 

 

Verksamhets-
chef 

Chef för kvalitet 
och utveckling 

HR-chef 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

 1.B. Dataskyddsförordning    

1 Beslut med anledning av nämndens 
personuppgiftsansvar 

Dataskydds-
förordningen 

Förvaltningschef  

 1.C. Ekonomi, upphandling m.m.    

1 Begäran till Kommunstyrelsen om 
handkassa. 

Kontant-
hanterings-
PM från 
Stads-
revisionen 

Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

2 Skadeersättning till personal och allmänhet. 

 

 Respektive chef 

 

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

3 Tecknande av avtal för förhyrning av lokaler 
inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde upp till en hyreskostnad 
motsvarande 25 15 prisbasbelopp per år. 

 

 Förvaltningschef Hyra för ev. 
lokaler som 
lämnas i 
samband med 
förhyrning av 
nya räknas av.  

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

 Förvaltningschef Ex ombyggnad 
av befintlig lokal 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

5 Upphandling av varor och tjänster upp till 
ett (1) prisbasbelopp inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel. 

 

 Enhetschef 

 

 

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

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

 

 Verksamhets-
chef 

 

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

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

 

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

6 Teckna individavtal med externa utförare för 
köpt korttidsplats 

 Verksamhets-
chef (M) 

 

7 Teckna individavtal med externa utförare för 
köpt boendeplats. 

 Verksamhets-
chef (M) 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

 Verksamhets-
chef (k) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

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

 Verksamhets-
chef (vobo) 

I samråd med 
boende-
planeringen 

10 Utse attestanter. Borås Stads 
attest- 
reglemente 

Förvaltningschef  

11 Beslut om fördelning av tillfälliga statsbidrag.   Chef för 
ekonomi-
funktionen 

 

12 
Avskrivning av fordran avseende avgift enligt 
taxa för vård och omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning samt avgift enligt taxa 
för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning upp till ett halvt 
basbelopp  
 

 
 

 Avgiftshandläggare 

Enhetschef  
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 1.D. Personalärenden    

1 Tillsvidareanställning av verksamhetschef. 
Före fyllda 68 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Förvaltningschef Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

 Tillsvidareanställning av biträdande 
verksamhetschef.  
Före fyllda 68 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Verksamhetschef 
(vobo) 

Verksamhetschef 
(htj) 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

2 Tillsvidareanställning av enhetschef. Före 
fyllda 68 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

 

Verksamhets- 
chef 

 

Före beslut om 
anställning av 
chef måste MBL-
förhandling 
enligt § 11 (§14) 
ske. 
Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

3 Tillsvidareanställning av övrig personal.  
Före fyllda 68 år. 

4 § LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren verkställighet 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

4 Anställa för viss tid, visst arbete, 
provanställning, allmän visstidsanställning, 
tidsbegränsad anställning, PAN och anställa 
för vikariat. Före fyllda 68 år. 

5 och 6 §§ 
LAS 

4 § AB 

Respektive chef Anställnings-
beslutet ska alltid 
föregås av 
samråd med HR-
enheten om 
eventuell 
företrädesrätt 
enligt LAS. 
Innan 
anställnings-
beslutet ska 
lönen vara 
fastställd och 
accepterad av 
den sökande. 

Beslut om 
anställning upp 
till tre månader 
definieras som 
ren 
verkställighet. 

5 Beslut om uppsägning på grund av 
personliga skäl eller arbetsbrist samt beslut 
om avsked.  

4 § 2 st och  
18-20 §§ LAS 

Biträdande 
verksamhetschef 

Verksamhets- 
chef 

 

 

6 Skriftlig varning 11 § AB  HR-chef 
 

 

7 Avstängning 

 

 

 

 

 

10 § AB  HR-chef   

8 Beslut om förbjud mot bisyssla  § 7 LOA Verksamhetschef  
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 1.E. Medbestämmandelagen 
(MBL)/Samverkansavtalet 

   

1 Förhandling och information 11-12, 19 §§ 
MBL 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

HR-chef   

Anmäls inte 

2 Förhandling 14 § MBL HR-chef   

Verksamhetschef 

Anmäls inte 

3 Förhandling 38 § MBL Förvaltningschef Anmäls inte 

 
2. Ärendehandläggning 

   

 2.A. Bistånd   Punkt 4-15,  
17-20 avser att 
bifalla, avslå 
och/eller 
upphöra bistånd. 

1 Beslut om att utredning ska inledas.  11 kap. 1 § SoL  Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

 2 Beslut om att avvisa en ansökan.  Ingen 
laghänvisning 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

3 Beslut om att utredning ska avskrivas/avlutas.  11 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

4 Bistånd i form av hemtjänst. 

 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhand-ledare 

 

5 Bistånd i form av hemtjänst enligt förenklat 
beslutsfattande. 

4 kap. 2a § 
SoL 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

6 Beslut att omplacera vid bistånd om 
hemtjänst. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Byte av utförare 

7 Bistånd i form av trygghetslarm/ 
matdistribution. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

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

Metodhandledare 

 

 9 Bistånd i form av kontaktperson.  4 kap. 1 § SoL Enhetschef 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

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

Metodhandledare 

 

11  Beslut med anledning av ansökan om insats i 
annan kommun (inflyttning från annan 
kommun till Borås Stad). 

2a kap. 8 § SoL 
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

12 Bistånd i form om hemvårdsbidrag. 4 kap. 2 § SoL 

 

 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

Enligt Vård- och 
äldrenämndens 
regler för 
hemvårdsbidrag. 
Beslut  
2019-10-29 § 
174. 

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

Metodhandledare 

 

14 Bistånd i form av korttidsplats, inom Borås 
Stad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

15 Bistånd i form av korttidsplats, hos annan 
huvudman 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef (M) Verksamhetschef 
(M) tecknar 
individavtal med 
extern utförare – 
se delegation 1B 
p.6 

16 Förändrad inriktning av hemtjänst utanför 
kontorstid eller akut placering på 
korttidsplats.   

 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska 

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

 

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

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 1c § 
SoL 

 

Enhetschef (M) 

 

 

18 Bistånd i form av vård- och omsorgsboende, 
inklusive parboende, hos annan huvudman 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 1c § 
SoL 

Enhetschef (M) Verksamhetschef 
(M) tecknar 
individavtal med 
extern utförare – 
se delegation 1B 
p.7 

19 Beslut om att omplacera eller upphöra ett 
bistånd om vård- och omsorgsboende 
inklusive parboende. 

4 kap. 1 § SoL Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

20 Beslut om rätten att ansöka om bistånd i 
annan kommun (inflyttning från annan 
kommun till Borås Stad). 

 

 

2a kap. 8 § 
 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

 

 

 2.B. Överflyttning av ärenden    

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

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M)  
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 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

2a kap. 11 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

3 Beslut att ta emot ärende från annan 
kommun.  

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

 

 

4 Beslut att inte ta emot ärende från annan 
kommun.  

2a kap. 10 § 
SoL 

Enhetschef (M) 

 

 

5 Beslut om att överklaga IVOs beslut om att 
nämnden ska ta emot ärende från annan 
kommun. 

 

16 kap. 4 § SoL Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

 2.C. Avgifter              Se avsnitt 1.C. 
punkt 12-13 för 
reglering kring 
eftergift av 
fordran 

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

Avgiftshand- 
läggare 

 

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

I samråd med 
enhetschef (M) 

3 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift. 

8 kap. 2 § SoL Enhetschef (M)  

4 Beslut om beräkning av boendekostnad enligt 
schablon. 

8 kap. 7 § SoL Avgiftshand- 
läggare 

  

5 Beslut om beräkning av förhöjt minimibelopp 
vid fördyrade omkostnader. 

8 kap. 8 § SoL Avgiftshand- 
läggare 

Ex kostnad för 
god man 

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

   

 2.D. Bostadsanpassning    

1 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
200 000 kr. 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare   



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 20 (24) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

2 Bostadsanpassningsbidrag upp till 
500 000 kr. 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

3 
Beslut om återkallelse av beslut om bidrag 
upp till 200 000 kr 

19 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

4 
Beslut om återkallelse av beslut om bidrag 
upp till 500 000 kr 

19 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 
 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

5 
Beslut om återbetalning av kontantbidrag 
upp till 200 000 kr 

21 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

6 
Beslut om återbetalning av kontantbidrag 
upp till 500 000 kr 

21 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 
 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

7 
Beslut om bidrag till återställning upp till 
200 000 kr 

12 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare  

8 
Beslut om bidrag till återställning upp till 
500 000 kr 

12 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Enhetschef (M) 

Verksamhets- 
chef (M) 

 

9 
Beslut om att bidrag ska lämnas på annat 
sätt än kontantbidrag upp till 200 000 kr 

16 § lag 
(2018:22) om 
bostadsanpass
ningsbidrag 

Handläggare T ex begagnad 
anordning 

 2.E. Jäv    

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

 

7 kap. § 4 
KomL 

Enhetschef (M) 

Verksamhetschef 
(M) 

 

 
3. Tillsyn och utredning  –   

lex Sarah och lex Maria 

   



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 21 (24) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

14 kap. 6 § 
SoL 

 

SAS  

 

 

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

14 kap. 7 § 
SoL 

SAS   

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

 

HSLF-FS 
2017:27 

MAR 

MAS  

 

 

4 Anmälan till IVO av lex Maria-ärenden. 4 kap. 6 § 
punkt 5b 
hälso- och 
sjukvårdsför-
ordningen 
och  
HSLF-FS 
2017:41 

MAS 
MAR 

 

 
4. Överklaganden, yttranden m.m. 

   

1 Beslut om att avslå enskild parts begäran om 
att ärendet ska avgöras 

12 § FvL Verksamhetschef  

2 Prövning av att överklagande har kommit in i 
rätt tid samt avvisning av överklagande som 
inkommit för sent. 

45 § FvL 
 
13 kap. 5-6 §§ 
KomL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

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



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 22 (24) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

 

37-39 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 

4 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
överklagade ärenden. 

Lagrum i 
ursprungs-
beslutet 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Avser alla 
förvaltnings-
domstolar 

5 Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut när förvaltningsdomstol 
ändrat beslutet samt avge yttrande i sådana 
ärenden. 

40 § FvL, 
48 § FvL 

Verksamhetschef 
 

6 Rättelse av beslut.  36 § FvL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

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

Enhetschef (M)  

8 Yttrande till förvaltningsdomstol gällande 
IVO:s ansökan om utdömande av särskild 
avgift. 

16 kap. 6 a § 
SoL 

Verksamhetschef  

9 Beslut att avvisa ombud. 14 § FvL Enhetschef  

10 Beslut om föreläggande vid begäran om att 
ombud ska styrka sin behörighet med 
fullmakt 

15 § FvL Enhetschef  

11 Yttrande till myndighet i övrigt.  Verksamhetschef Ej yttranden till 
KF eller 
yttranden i 
ärenden som rör 
myndighets- 
utövning mot 
enskild om de är 
av principiell 
beskaffenhet. 

12 Yttrande till IVO med anledning av 
klagomål eller tillsyn 

 Verksamhetschef  

 
5. Övriga ärenden 

   

 5.A. Smittskyddslagen    



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 23 (24) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

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

MAS  

2 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen. 

6 kap. 12 § 
Smittskydds-
lagen 

MAS  

 5.B. Ärenden om god man/förvaltare    

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

11 kap. 4 § 
och 7 § FB 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Enhetschef  

 

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

 

 

 

 

 

  

11 kap. 4 och 
7 §§ FB 

Biståndshand-
läggare 

Metodhandledare 

Enhetschef  

 

 

 5.C. Privata utförare, LOU    

1 Föreläggande utan vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Chef för kvalitets- 
och utvecklings-
funktionen 
(avtalsansvarig) 

 

2 Föreläggande med vite gentemot privat 
utförare vid fel och brister 

 Förvaltningschef  

3 Ändringar och tillägg till avtal med privat 
utförare 

 Förvaltningschef Beslut om att 
häva, säga upp 
eller förlänga 
avtal fattas av 
Vård- och 
äldrenämnden 



  2020-06-16 

  
Delegationsordning 24 (24) 

 Ärende Lagrum 

 

Delegat på 
lägsta nivå 

Anvisningar 

 5.D. Övrigt    

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

 

 Verksamhetschef 
(k)/ 
Verksamhetschef 
(vobo)  

 

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

 Förvaltningschef  

3 Beslut om verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård. 

HSL 4 kap. 2§ Förvaltningschef  

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00120 2.3.1.0 
 

  

 

Sommargåva till anställda 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att förvaltningens anställda får en 

sommargåva till värde av högst 400 kronor.          

Ärendet i sin helhet 

I Kommunstyrelsen beslutet angående sommargåva till anställda 2021, 

rekommenderas det att övriga nämnder fattar motsvarande beslut. Skatteverkets 

tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att gälla för 

perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge gåvor till ett 

värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul – och 

jubileumsgåvor. 

Gåvan till de anställda ses som en positiv gest till medarbetarna i samband med 

Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i Borås. Detta 

gäller även nämnder som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. 

I sedvanlig ordning sker sedan en prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms 

vilket resultat som respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.                                         

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering eller KS för kännedom?  

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 

15 juni 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på Vård- och äldrenämndens budgetkonferens den 15 juni 2021.         

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden anordnade den 15 juni klockan 08.30-16.00, en 

budgetkonferens för nämndens ledamöter tillsammans med 

förvaltningsledningen.   

Budgetkonferensen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om 

ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022”, under förutsättning att 

Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och förlorad 

arbetsinkomst ska utbetalas                             

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-06-09 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00124 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. Integrationsdagen 2021 – Save the date  

 

2. Personalekonomisk redovisning 2020 

Dnr 2021-00125 

 

3. Beslut från IVO - Tillsyn av Borås stads kontroll av tillstånd för privata 

utförare av hemtjänstinsatser 

Dnr 2021-00127 

 

4. Flytt av Svärdfästet 

Dnr 2021-00128              

 

5. Protokoll avtalsuppföljning Attendo Kapplandsgatan och 

Kvibergsgatan 

Dnr 2021-00130        

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-15 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00129 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationslista Myndighet 

 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år 

 

3. Delegationslista Bostadsanpassning 

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Lex Sarah utredning  

Dnr 2021-00056 

 

6. Tilldelningsbeslut direktupphandling teknisk utrustning för 

webbsändning   

Dnr 2021-00079   

 

7. Tilldelningsbeslut Webbinköp av dagligvaror och färdiga rätter 

Dnr 2021-00131    

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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