
                         

2023-01-24 
             
                    Vård- och äldrenämnden 
         Borås stad 
         501 80 Borås 

Protokollsanteckning 
Åtgärder i väntan på nytt vård- och omsorgsboende 

Södra Älvsborgs sjukhus opererar och behandlar pa6enter,  som när de är färdigbehandlade 
måste skrivas ut snarast möjligt.  De pa6enter som väntar på en plats på e@ vobo (vård- och 
omsorgsboende), men inte kan klara sig hemma hänvisas 6ll korDdsboende i väntan på en 
plats på e@ vobo . Det föreligger mycket stor brist på vårdplatser både på vobo och korDd. 
120 personer står i kö 6ll vobo. KorDdsboendena klarar därför inte det stora antalet 
pa6enter. 

Det nya vård- och äldreboendet, Kris6negränd, blir tyvärr klart för infly@ning först 2025 
eLersom det tagit hela sju år från beslut 6ll färdigställande! Många av våra boenden är gamla 
och slitna och behöver renoveras och aktuellt nu är a@ genomföra renovering på Bodagatans 
korDdsenhet. Verksamheten där planeras a@ fly@as 6ll Furuvägen och Dalsjövägen. Dessa 
renoveringar kommer med säkert a@ följas av flera, men Vård- och äldrenämnden saknar 
evakueringsplatser, vilket är anmärkningsvärt. 

Förvaltningen har undersökt möjligheter a@ hi@a platser, bland annat har man hyrt platser i 
Ulricehamn. I det akuta läge som nu uppstå@ med brist på vårdplatser vill förvaltningen nu 
genomföra e@ antal åtgärder, bland annat överbelägga kor-dsboenden i Borås stad. 

Sverigedemokraterna är helt emot a@ pa6enter tvingas dela rum på korDdsboenden. 
Pa6enter ska inte behöva lida för a@ Borås stad inte har säkerställt a@ det finns 
evakueringsplatser a@ 6llgå. Inte enbart äldre svårt sjuka och generellt sköra pa6enter 
riskerar a@ drabbas, utan även de pa6enter som sjukhuset bedömt vara färdigbehandlade 
och vilka ska vårdas pallia6vt i livets slutskede. Den Pallia6va avdelningen på sjukhuset har 
decimerats och här föreligger i nuläget inga platser. A@ tränga ihop pa6enter medför också 
a@ personalen får svårigheter a@ uWöra vården på e@ adekvat sä@. De@a är inte e6skt 
försvarbart.  
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