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2023-01-24 
Instans 
Vård- och äldrenämnden 

Plats och tid:  Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, tisdagen den 24 januari 2023 kl 18:00-20:56. Ajournering kl. 
20:15-20:36.  

Ledamöter  
 
 
 

Johan Wikander (L), Ordförande 
Stefan Lindborg (V), 1:e vice ordförande 
Hans Gustavsson (KD), 2:e vice ordförande 
Ann-Christine Ahlberg (S)  

 
 
 
 
 
 

Tauno Haikara (S) 
Sara Klasson (C) 
Göran Larsson (MP) 
Anders Johansson (M) 
Anna Christensen (M) 
Björn Qvarnström (SD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) §§ 1-13  
Anette Eriksson (SD) §§ 14-19 tjg. för Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Ersättare 
Lennart Håkansson (S) 
Inga-Lill Nilsson (S) 
Kjell Karlsson (L) 
Bo Unosson (C) 
Gunbritt Johansson (V) 
Pirita Isegran (M) 
Jörgen Åkesson (KD) 
Anette Eriksson (SD) §§ 1-13 
Anders Dahlin (SD) 

Övriga tjänstemän 
Maria Jonsson, förvaltningschef 
Lena Elliot, ekonomichef 
Malin Länsberg, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum via digital signering, 2023-01-26.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 januari 2023.  

Paragrafer §§ 1-19 

Underskrifter 

Ordförande (210526 12.45) JOHAN WIKANDER - Mobilt BankID 
 Johan Wikander 

Justerare (200805 21.08) STEFAN LINDBORG - Mobilt BankID 
 Stefan Lindborg 

Sekreterare  (200721 16.52) MALIN BREDGARD LÄNSBERG - Mobilt BankID 
 Malin Länsberg 
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§ 1 Dnr VAN 722 

Allmänhetens frågestund 
Två personer deltar på allmänhetens frågestund, inga frågor ställs.  
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§ 2 Dnr VAN 723 

Upprop och val av justerande person 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Stefan Lindborg (V) väljs som justerade person. Justering äger rum via digital 
signering 2023-01-26. 
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§ 3 Dnr VAN 724 

Förvaltningschefen informerar 
Vård- och äldrenämnden får information om bemanningssituationen under jul 
och nyårshelgerna, nya riktlinjer som inkom från smittskydd inför julhelgerna, 
test av personal för Covid-19 på lastbryggan på Ramnåsgatan. Nämnden fick 
även information om den ansträngda boendesituationen på 
korttidsverksamheterna och vård- och omsorgsboendena. 
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§ 4 Dnr VAN 725 

Fastställande av föredragningslista 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs utan justeringar. 
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§ 5 Dnr VAN 2023-000011.2.4.1 

Nämndbudget 2023, Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att:  

Godkänna upprättad Nämndbudget 2023 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för och möjligheten till 
gemensam matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 7-8 december 2022 om budget 2023 för Borås 
stad. 

I förslaget till nämndbudget 2023 för vård- och äldrenämnden fördelas 
kommunbidraget till nämndens verksamheter. De ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenserna redovisas. I nämndbudgeten framgår även 
hur nämnden avser att genomföra sitt grunduppdrag under det kommande året. 
Samt hur nämnden avser att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden. 

Beslutsunderlag 
1. Nämndbudget 2023, Vård- och äldrenämnden 

2. MBL-protokoll 2023-01-11 samt 2023-01-18 

3. Skrivelse från fackförbunden gällande Nämndbudget 2023 

Förslag och yrkanden  
Moderaterna och Kristdemokraterna i Vård- och äldrenämnden Hans 
Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) och Anna Christensen (M) lägger 
tilläggsförslag innehållandes 4 punkter, se bilaga M&KD tilläggsförslag 
nämndbudget.  

Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag.  

Vänsterpartiet i Vård- och äldrenämnden Stefan Lindborg (V) lägger 
tilläggsförslag innehållandes 3 punkter, se bilaga V tilläggsförslag nämndbudget.  

Sverigedemokraterna i Vård- och äldrenämnden Björn Qvarnström (SD) och 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar bifall på till Vänsterpartiets tilläggsförslag 
punk 3.  
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Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsförslag.  

Beslutsgång och omröstningsresultat  

Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag och dels till Mittsamverkans avslagsyrkande 
och finner Mittsamverkans avslagsyrkande med övervägande ja besvarad. 
Omröstning begärs.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Stefan Lindborg (V), Ann-Christin Ahlberg (S), 
Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C), Göran Larsson (MP) och Johan Wikander 
(L).  

Röstar nej gör: Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M), Anna 
Christensen (M), Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD).  

Vård- och äldrenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med 
Mittsamverkans förslag.  

Reservation:  
Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) Anna Christensen (M), Björn 
Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist reserverar sig till förmån för 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.    

Vänsterpartiets tilläggsyrkande punkt 1-2  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Vänsterpartiets tilläggsyrkande 
och dels till Mittsamverkans avslagsyrkande och finner Mittsamverkans 
avslagsyrkande med övervägande ja besvarad. Ingen omröstning begärs.   

Reservation: 
Stefan Lindborg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Vänsterpartiets tilläggsyrkande punkt 3 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Vänsterpartiets tilläggsyrkande 
och dels till Mittsamverkans avslagsyrkande och finner Mittsamverkans 
avslagsyrkande med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs.   

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  
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Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Vänsterpartiets förslag.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Ann-Christin Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara 
Klasson (C), Göran Larsson (MP) och Johan Wikander (L).  

Röstar nej gör: Stefan Lindborg (V), Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson 
(M), Anna Christensen (M), Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD).  

Vård- och äldrenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med 
Vänsterpartiets förslag. 
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§ 6 Dnr VAN 2022-003301.1.3.1 

Attestregler 2023 Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa attestregler för 2023. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att utse attestanter samt eventuella 
ersättare för dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads attestregler ska respektive nämnd årligen fatta beslut om 
nämndspecifika attestregler. Attestansvaret ska knytas till roll eller befattning, 
kodintervall samt beloppsgräns med angivande av eventuella begränsningar. En 
nämnd kan ha fem olika beloppsgränser vi delegation av attest. Attestreglerna 
för nämnden framgår av bifogad bilaga. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att utse attestanter samt eventuella 
ersättare för dessa. En förteckning över attestanter ska finnas på förvaltningen. 

Nivåer 

Upp till och med 1 prisbasbelopp 

Enhetschefer med undantag för enhetschef inom myndighet samt enhetschef 
IT vård- och omsorg som har attesträtt upp till och med 10 prisbasbelopp. 

Upp till och med 10 prisbasbelopp 

Enhetschefer inom myndighet samt enhetschef IT vård- och omsorg. 

Verksamhetschefer, med undantag för verksamhetschef myndighet som har 
attesträtt upp till och med 80 prisbasbelopp samt chef för kvalitet- och 
utveckling och chef för ekonomifunktionen som har obegränsad attesträtt. 

Upp till och med 80 prisbasbelopp 

Verksamhetschef myndighet 

Obegränsat 

Nämndens ordförande, förvaltningschef, Chef för kvalitet- och utveckling, samt 
Chef för ekonomifunktionen. 

Beslutsunderlag 
1. Vård- och äldrenämndens attestregler 2023 
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§ 7 Dnr VAN 2022-002972.6.4.0 

Lokalbehovsplan 2024-2028 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att:  

Fastställa Lokalbehovsplanen 2024-2028 

En för- och lokaliseringsstudie för en demensby snarats påbörjas  

Påskynda takten i att säkerställa gott brandskydd med sprinklers i 
äldreomsorgens lokaler.  

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga V 
Protokollsanteckning Lokalbehovsplan 2024-2028.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. 
Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 
inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen.  

Nämndens syfte med lokalbehovsplanen är att redovisa en analys och prognos 
för att trygga tillgänglighet till goda och ändamålsenliga lokaler. Planen 
innefattar nämndens samtliga lokaler och är ett underlag till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsbehov som 
LFN förelägger inför kommande budgetarbete.  

Vård-och äldrenämnden prioriterar brukare och medarbetare i sitt framtagande 
av Lokalbehovsplanen. Tillgång till lokaler i tillräcklig omfattning anpassade 
efter verksamheternas behov skapar förutsättningar för att bedriva god vård 
och omsorg i olika former. Det är av stor vikt att samtliga lokaler där 
verksamhet bedrivs håller en jämn och hög standard enligt gällande regelverk 
för arbetsmiljö och övrig lagstiftning. 

Nämnden har ett gemensamt uppdrag med ansvar om att medverka i 
samhällsplaneringen tillsammans med andra parter utifrån ett 
omsorgsperspektiv. Nämndens ska med sin erfarenhet och kunskap aktivt delta 
i planeringen för att bland annat påverka utvecklingen och utformningen av nya 
bostadsområden inom staden. Planeringen bör vara strategisk och långsiktig 
utifrån kommunfullmäktiges mål, samt skapa förutsättningar att förekomma 
och undvika kortsiktiga och kostsamma lösningar. 
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Förvaltningen ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende behöver hanteras 
på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det nya vård- och 
omsorgsboendet Kristinegränd står klart i januari 2025. Vård- och 
äldrenämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden 
att utöka antalet vård- och omsorgsboenden med ytterligare två boenden. 
Utifrån nämndens behovsprognos 2022-2032 med utblick mot 2035, kommer 
inte de tillkommande platserna fram till 2028 att täcka behovet från 2030 och 
framåt. Det är därför av stor vikt att det i tidigt skede inleds en planering inför 
projektering och byggnation av ett Vobo 3.  

Tillsammans med planering för nybyggnation av nya vård- och 
omsorgsboenden behöver även behovet av ökade antal korttidsplatser 
inkluderas och prioriteras.  

En trygg och trivsam boendesituation för nämndes brukare på vård- och 
omsorgsboenden behöver säkerställas. Behov av tillgänglighetsanpassningar 
behöver ses över såväl in- som utvändigt. Målsättningen är att samtliga boenden 
ska hålla en jämn och likvärdig standard så långt det är möjligt utifrån 
förutsättningarna. 

Funktionella lokaler behöver säkerställas för anställda inom samtliga 
verksamheter. Underhållsbehov åtgärdas i prioriterad ordning för de lokaler 
som är mest eftersatta.  

Brandskydd är fortfarande ett centralt område där fortsatt uppföljning av den 
upprättade åtgärdsplanen är av stor vikt. En allmän översyn med 
dokumentation av ventilation och inomhusklimat behöver utföras efter ett 
flertal felanmälningar kopplade till varma lokaler sommartid och kalla lokaler 
vintertid. En allmän översyn av köks- och restauranglokaler behöver utföras då 
flera förelägganden inkommit för dessa miljöer. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan 2024-2028 

Förslag och yrkanden  
Moderaterna och Kristdemokraterna i Vård- och äldrenämnden Hans 
Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) och Anna Christensen (M) lägger 
tilläggsförslag innehållandes 4 punkter, se bilaga M&KD tilläggsförslag 
nämndbudget.  

Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 1 
och 3.  

Sverigedemokraterna i Vård- och äldrenämnden Björn Qvarnström (SD) och 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) lägger tilläggsyrkande innehållande 2 punkter.  
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Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Kristdemokraterna i Vård- och äldrenämnden Hans Gustafsson (KD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutsgång och omröstningsresultat  

Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag 1  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 1 och dels till Mittsamverkans 
avslagsyrkande och finner Mittsamverkans avslagsyrkande med övervägande ja 
besvarad. Ingen omröstning begärs.  

Reservation:  
Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) Anna Christensen (M)  
reserverar sig till förmån för eget förslag.     

Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag 2 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 2 och finner bifall med övervägande ja 
besvarad.  

Moderaterna och Kristdemokraterna tilläggsförslag 3  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 3 och dels till Mittsamverkans 
avslagsyrkande och finner Mittsamverkans avslagsyrkande med övervägande ja 
besvarad. Omröstning begärs.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Stefan Lindborg (V), Ann-Christin Ahlberg (S), 
Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C), Göran Larsson (MP) och Johan Wikander 
(L).  

Röstar nej gör: Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M), Anna 
Christensen (M), Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD).  

Vård- och äldrenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med 
Mittsamverkans förslag.  
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Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsförslag 4 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 2 och finner bifall med övervägande ja 
besvarad.  

Sverigedemokraternas tilläggsyrkande  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande  3 och dels till Mittsamverkans avslagsyrkande och finner 
Mittsamverkans avslagsyrkande med övervägande ja besvarad. Omröstning 
begärs.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Stefan Lindborg (V), Ann-Christin Ahlberg (S), 
Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C), Göran Larsson (MP), Anders Johansson 
(M), Anna Christensen (M) och Johan Wikander (L).  

Röstar nej gör: Hans Gustafsson (KD), Björn Qvarnström (SD) och Ann-
Charlotte Blomqvist (SD).  

Vård- och äldrenämnden har således med 8 röster mot 3 beslutat i enlighet med 
Mittsamverkans förslag.  

Reservation:  
Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig i 
förmån för eget förslag. 
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§ 8 Dnr VAN 2022-003293.7.1.1 

Ersättning till LOV-företag 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa den preliminära ersättningen till 
externa utförare i hemtjänstvalet 2023. 

Samt att fastställa definitiv ersättning när det definitiva OPI publicerats. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ersättningen till de externa utförarna 
inom hemtjänstvalet (sk LOV-företagen) årligen skulle justeras med 
omsorgsprisindex (OPI) som SKL publicerar i december varje år (dnr 
152/2019).  

Vård- och äldrenämnden har därefter årligen föreslagit ny ersättningsnivå till 
Kommunstyrelsen som sedan fastslagit den. 

2021 beslutade Kommunstyrelsen (dnr KS 2021-00131) att Vård- och 
äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå utifrån 2019 års beslut om 
uppräkning av timersättning med OPI, och delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 

2023 års OPI är ännu preliminärt då ett centralt löneavtal mellan SKR och 
kommunal ännu inte är på plats. När ett sådant avtal finns kommer det 
definitiva indexet att fastställas. 

Timersättningen för LOV-företagen 2023 höjs enligt preliminärt OPI-index 
med 3,5 % och kommer definitivsättas i samband med att det definitiva OPI-
indexet fastställs. 

För privata utförare som utför både omsorgs- och serviceinsatser blir 
ersättningen 480 kr per timma i tätort och 493 kr per timma utan för tätort. 

Privata utförare som enbart utför serviceinsatser blir ersättningen 379 kr per 
timma i tätort och 392 kr per timma utanför tätort. 

För båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 8 kr per timma.  

Beslutsunderlag 
1. Hemtjänst LOV 2023 
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§ 9 Dnr VAN 2022-003201.1.3.1 

Miljörapport Tertial 3 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna upprättad miljörapport med 
redovisning av miljömålsarbetet 2022, tertial 3, och översänder densamma till 
Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads miljömål 2018 - 2021 beslutades den 22 februari 2018 av 
Kommunfullmäktige. Giltighetstiden har förlängts tills beslut om nytt 
miljöprogram är taget. 

Vård- och äldrenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i 
samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- 
och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har 
kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och 
åtgärderna.                   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport för Vård- och äldrenämnden T3 
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§ 10 Dnr VAN 2023-000021.1.3.1 

Åtgärder i väntan på nytt vård- och omsorgboende 

Vård- och äldrenämndens beslut 
För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 
nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att: 

Överbelägga korttidsenheterna 

Genomföra anpassningar av boendena Furuvägen 1 och Dalsjövägen 25 

Protokollsanteckning 
Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga SD Protokollsanteckning Lokalbehovsplan 
2024-2028.  

Sammanfattning av ärendet 
Det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsboende är 903 platser år 
2023 samt 913 platser år 2024. Det innebär att det redan innestående år saknas 
platser, då Vård- och äldrenämnden producerar 866 platser.  

Redan 2017 tillskrev Vård- och äldrenämnden Lokalförsörjningsnämnden om 
behovet av ytterligare vård- och omsorgsboende i centralorten. Under 2020 
påbörjades projektering av det nya vård- och omsorgsboendet som förväntas 
vara klart för inflytt i januari 2025.  

Vård- och äldrenämnden ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende 
behöver hanteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det 
nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart januari 2025. För att 
hantera det akuta läget har flera insatser genomförts. 

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 
nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 
och äldrenämnden att överbelägga korttidsenheterna, samt att genomföra 
anpassningar av boendena Furuvägen 1 och Dalsjövägen 25.  

Kostnaderna för att anpassa Furuvägen 1 beräknas till ca 300 000 kr och 
Dalsjövägen 25 till ca 400 000 kr. 

Förslag och yrkanden  
Moderaterna och Kristdemokraterna i Vård- och äldrenämnden Hans 
Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) och Anna Christensen (M) lägger ett 
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alternativt förslag, se bilaga M&KD Alternativt förslag Åtgärder i väntan på 
nytt vård- och omsorgsboende.  

Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag.   

Sverigedemokraterna i Vård- och äldrenämnden Björn Qvarnström (SD) och 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar bifall på till Moderaternas och 
Kristdemokraternas alternativa förslag.  

Beslutsgång och omröstningsresultat  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Moderaternas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag punkt 1 och dels till Mittsamverkans 
avslagsyrkande och finner Mittsamverkans avslagsyrkande med övervägande ja 
besvarad. Omröstning begärs.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Stefan Lindborg (V), Ann-Christin Ahlberg (S), 
Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C), Göran Larsson (MP) och Johan Wikander 
(L).  

Röstar nej gör: Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M), Anna 
Christensen (M), Björn Qvarnström (SD) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD).  

Vård- och äldrenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med 
Mittsamverkans förslag.  

Reservation:  
Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson (M) Anna Christensen (M)  
reserverar sig till förmån för eget förslag.      
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§ 11 Dnr VAN 2022-003171.1.3.1 

Återtagande av framställan samt entreprenad för tvätt 
av arbetskläder för hemtjänst och hälso- och sjukvård 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att  

1. upphäva framställan till Lokalförsörjningsnämnden 2022-06-14, om 
inhyrning på Armbågavägen 3 

2. lägga ut tvätt av arbetskläder för verksamhetsområdena hemtjänst samt 
hälso- och sjukvård på entreprenad 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Vård- och äldrenämndens sammanträden 2020-09-21 och 2020-12-15, 
presenterade Moderaterna initiativärenden om att lägga ut tvätt av arbetskläder 
på entreprenad. Vård- och äldrenämnden fattade beslut 2021-08-17 att ge 
förvaltningen i uppdrag att lägga ut tvätt av arbetskläder för vård- och 
omsorgsboende på extern utförare.  

Mittsamverkan har i sin överenskommelse efter valet hösten 2022, kommit 
överens om att all Vård- och äldrenämndens tvätt ska läggas ut på entreprenad. 
Vård- och äldrenämnden behöver därför inte längre hyra lokalerna på 
Armbågavägen 3 eftersom mängden tvätt i egen regi kommer att minska. 
Nämnden återtar därmed framställan om inhyrning på Armbågavägen 3 som 
Vård- och äldrenämnden beslutade om 2022-06-14, § 85.  

Vård- och äldrenämnden har sedan tidigare lagt ut tvätt av arbetskläder för 
vård- och omsorgsboende, på entreprenad. Nämnden utökar mängden tvätt till 
extern utförare, enligt Mittsamverkans överenskommelse, och beslutar att även 
tvätt av arbetskläder för verksamhetsområdena hemtjänst samt hälso- och 
sjukvård läggs ut på entreprenad. Detta sker genom tillägg i befintligt avtal efter 
tidigare upphandling.  

Förslag och yrkanden 
Vänsterpartiet i Vård- och äldrenämnden Stefan Lindborg (V) lägger ett 
alternativt förslag  om att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
kompletteras med en konsekvensbeskrivning av förslaget.  

Stefan Lindborg (V) yrkar att ärendet avslås om återremissyrkandet faller.  

Mittsamverkan i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L), Ann-Christin 
Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara Klasson (C) och Göran Larsson (MP) 
yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkanden.   
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Beslutsgång och omröstningsresultat:  

Vänsterpartiets alternativa förslag om återremiss   
Ordförande stället proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda 
propositioner med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs.  

Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja innebär bifall till Mittsamverkans förslag.  

Nej innebär bifall till Vänsterpartiets förslag   

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av: Ann-Christin Ahlberg (S), Tauno Haikara (S), Sara 
Klasson (C), Göran Larsson (MP), Hans Gustafsson (KD), Anders Johansson 
(M), Anna Christensen (M), Björn Qvarnström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist 
(SD) och Johan Wikander (L).  

Röstar nej gör: Stefan Lindborg (V)  

Vård- och äldrenämnden har således med 10 röster mot 1 beslutat i enlighet 
med Mittsamverkans förslag.  

Vänsterpartiets alternativa förslag om avslag 
Ordföranden ställer proposition på bifall till Vänsterpartiets avslagsförslag och 
dels till Mittsamverkans avslagsyrkande och finner Mittsamverkans 
avslagsyrkande med övervägande ja besvarad. Ingen omröstning begärs.  

Reservation:  
Stefan Lindborg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 12 Dnr VAN 2022-002451.1.3.1 

Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås 
Stad 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att anta ramprogram för vård- 
omsorgsboenden i Borås Stad, med ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad, och beslutade 2022-10-25 att skicka förslaget på 
remiss till Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 
äldrenämndens pensionärsråd och Samrådsgrupper för nationella minoriteter 
med sista svarsdatum 2022-12-31. Remissvar har inkommit från finska 
föreningars samarbetsorgan, Lokalförsörjningsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden, samt SPF Seniorerna genom ledamot i Vård- och 
äldrenämndens pensionärsråd.   

Detta ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga 
stadsplaneringsskeden, i Vård- och äldreförvaltningens och 
Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbete, samt i byggprojekt. 
Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd vid renovering 
av befintliga vård- och omsorgsboenden.   

I nybyggnadsprojekt och större om- och tillbyggnadsprojekt ska eventuella 
avvikelser från ramprogrammet protokollföras och motiveras av 
projektledningen, samt vid behov godkännas av Vård- och äldrenämnden. När 
förslag på nytt eller förändrat ramprogram tas fram ska det förankras med 
berörda förvaltningar och revideringstillfället dokumenteras.  

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov 
uppstår. Aktuell forskning, nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska 
användas vid revideringen. Vård- och äldreförvaltningen har huvudansvaret för 
dokumentet. Programmet beslutas i Vård- och äldrenämnden. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att efter genomförd remissrunda anta 
ramprogram för vård- och omsorgsboende, med ändringar utifrån synpunkter 
från finska föreningars samarbetsorgan och Lokalförsörjningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad 

2. Remissvar Finska föreningars samarbetsorgan 
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3. Remissvar Lokalförsörjningsnämnden 

4. Samhällsbyggnadsnämnden 

5. SPF Seniorerna genom ledamot i Vård- och äldrenämndens pensionärsråd.   
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§ 13 Dnr VAN 2023-000131.1.3.1 

Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen 1 och 
Sanderökroken 1 & 2 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tacksamt ta emot gåvan till Furuvägen 1  
och Sanderökroken 1 & 2 från Lions Club Hindås i enlighet med donatorns 
intentioner.      

Sammanfattning av ärendet 
Lions Club i Hindås önskar donera 6000 kronor till Furuvägen 1 samt 3000 
kronor vardera till Sanderökroken 1 och Sanderökroken 2. Syftet med bidraget 
är för att ge guldkant på tillvaron för brukarna och stötta aktiviteter där 
brukarna gemensamt får träffa både personal och anhöriga i trevliga former.       

Beslutsunderlag 
1. Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen och Sanderökroken 
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§ 14 Dnr VAN 2023-000151.1.3.1 

Representant till Besöksverksamhet 2023-2024 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att utse Ingela Andersson (S) som 
representant i styrelsen för Borås Besöksverksamhet 2023-2024.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Borås Besöksverksamhet är en samverkansförening där bland annat 
Svenska Rödakorset, Borås Kommun och pensionärsföreningar ingår. 
Verksamheten arbetar med ofrivillig ensamhet där fokus ligger på att motverka 
ensamhet för människor i alla åldrar. 

I Borås Besöksverksamhet har varje organisation/förening rätt till två 
representanter till styrelsen. Utöver den förtroendevalda som utses av nämnden 
kommer en tjänsteman från förvaltningen att utses som representant vid nästa 
styrelsemöte. Mandattiden är två år. 

Beslutsunderlag 
1. Stadgar för Borås Besöksverksamhet 
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§ 15 Dnr VAN 2023-000231.1.3.1 

Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens 
utbildnings/introduktionsdagar 24 och 31 januari 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 
deltagande på Vård- och äldrenämndens utbildnings/introduktionsdagar den 24 
och 31 januari 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny mandatperiod anordnas två stycken utbildnings/introduktionsdagar 
för ledamöter i Vård- och äldrenämnden. Under de här dagarna ges information 
från förvaltningen om bland annat nämndens uppdrag och ansvar, 
förvaltningens organisation och verksamhetsområden, nämndens ekonomi, 
systematiskt kvalitetsarbete och omvärldsbevakningar och utmaningar.  

Utbildnings/introduktionsdagarna är arvodesgrundade enligt § 8 b i 
”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2022-2026”, 
under förutsättning att Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och 
förlorad arbetsinkomst ska utbetalas.                 
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§ 16 Dnr VAN 2023-000171.1.3.0 

Sammanträdestider 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 2023 
samt att annonser med uppgifter om tid och plats ska införas i Borås Tidning 
inför varje nämndsammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämndsammanträde inleds med ett förmöte med start klockan 16.00. 
Vård- och äldrenämndens öppna sammanträden börjar klockan 18.00 och 
inleds med allmänhetens frågestund. Nämndsammanträdena äger rum i 
Sessionssalen på Vård- och äldreförvaltningen (Ramnåsgatan 1). 

Förslaget om sammanträdestider har behandlats på ett presidiemöte under 
hösten 2022, där dåvarande presidium godkände att förslagets togs vidare för 
beslut av nämnden.     

Datum för sammanträden 2023:  

(24 januari) 

27 februari  

21 mars  

18 april  

23 maj  

13 juni  

29 augusti  

19 september  

24 oktober  

28 november  

12 december.  
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§ 17 Dnr VAN 2023-000211.1.3.1 

Anmälningsärenden 2023-01-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
 

Attendo Kapplandsgatan verksamhetsplan 2023 

Dnr 2023-00011               
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§ 18 Dnr VAN 2023-000221.1.3.1 

Delegationsbeslut 2023-01-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
 

 

 

 

 

1. Delegationslista Myndighet 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år 

3. Delegationslista Bostadsanpassningen 

4. Delegationslista HR 

5. Delegationslista Ekonomi  

 

 

 

 

 

6. Antagna anbud december 2023 

7. Beslut om att avslå begäran om handling 

Dnr 2022-00148 

8. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00209 

9. Lex Sarah Anmälan till IVO och utredning 

Dnr 2022-00215 

10. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00234  
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11. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00247  

12. Lex Sarah Anmälan till IVO 

Dnr 2022-00251  

13. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00257  

14. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00258 

15. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00279 

16. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00306 

 

 

 

 

               

17. Lex Maria Anmälan till IVO 

Dnr 2022-00318  

18. Beslut att inte lämna ut allmän handling vid direktupphandling 

Dnr 2022-00321  

19. Beslut att inte lämna ut allmän handling vid direktupphandling 

Dnr 2022-00322  
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§ 19 Dnr VAN 2023-000141.1.3.1 

Tilldelningsbeslut: Förnyad upphandling av vård- och 
omsorgsboende  

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att anta anbud lämnat av Vardaga 
Äldreomsorg AB i upphandlingen Driftentreprenad av Vård- och 
omsorgsboenden. 

Vård- och äldrenämnden delegerar till förvaltningschef att underteckna avtal 
samt avtalsförlängning och eventuella tilläggsavtal under avtalsperioden.        

I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V).   

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga V 
Protokollsanteckning Tilldelningsbeslut Förnyad upphandling av vård- och 
omsorgsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden påbörjade under 2021 en öppen upphandling gällande 
driftentreprenad av vård- och omsorgsboendena Kvibergsgatan 17 och 
Kapplandsgatan 8. Avtalet gällande Kvibergsgatan 17 löpte ut 2022-09-30 och 
avtalet för Kapplandsgatan löper ut 2023-03-31. 

Upphandlingen, som genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen om 
offentlig upphandling (LOU), avser drift av de två vård- och omsorgsboendena 
med sammanlagt 155 boendeplatser. Kommunen är huvudman för de vård- 
och omsorgsinsatser som ges på de två boendena. Nämnden är också 
vårdgivare avseende den hälso- och sjukvård som utförs.  

Vård- och äldrenämnden fattade 2021-12-14 ett tilldelningsbeslut i 
upphandlingen. Tilldelningsbeslutet överklagades av en av anbudsgivarna. 
Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade 2022-07-19 en dom om att nämnden 
inte får avsluta upphandlingen innan rättelse skett genom en ny 
anbudsprövning. I en ny anbudsprövning ska två av anbuden förkastas. 
Förvaltningsrättens dom överklagades. Kammarrätten i Jönköping meddelade 
2022-09-30 att kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd och att 
förvaltningsrättens avgörande därmed står fast. 

Vård- och äldrenämnden har 2022-11-29 återtagit tilldelningsbeslutet. Vård- 
och äldrenämnden har därefter förkastat två av totalt sex anbud och genomfört 
anbudsprövning utifrån utvärderingskriterierna Äldreomsorgens nationella 
värdegrund och Mat och måltider. Det anbud som efter utvärderingen visat sig 
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ekonomiskt mest fördelaktigt med bästa förhållande mellan pris och kvalitet 
som utvärderingsgrund är anbudet från Vardaga Äldreomsorg AB.  

För att bedriva verksamheten särskild boendeform för äldre krävs enligt 7 kap. 
1§ p.2 i socialtjänstlagen ett tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Tillstånd beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god 
kvalitet och säkerhet. Lagkravet medför att nämnden kan teckna avtal med 
Vardaga Äldreomsorg AB först då företaget kan uppvisa ett tillstånd från IVO. 
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