
 

 

Vård- och äldreförvaltningen 
Postadress 
Vård- och äldreförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

  
  

 

PROTOKOLL 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-11-02 

 
 
 

 
 
 

 

 

Lokal pensionärsråd 

Vård- och äldrenämnden 
Datum Onsdag den 2 november 2022 
Tid Klockan 09:30-11:50 
Plats Direktrisen, plan 5, Vård- och äldreförvaltningen  
Deltagare Johan Wikander (L) 

 Rose-Marie L. Andersson (S) 

 Gunvor Andersson (PRO) 

 Monica Golcher (SKPF)  
 

Evy-Ann Strand Yliheikkelä (SKPF) 

Agneta Nero Andersson (SPF) 

Bernt Andersson (SPF) 

Lena Svensson (FAS) 

Lotta Löfgren Hjelm (FAS)  

 Lena Svensson (FAS)  

 Maria Hallman, Äldreombudet  

 Maria Jonsson, förvaltningschef  

 Malin Länsberg, sekreterare  

1. Val av justerande person 
Evy-Ann Strand Yliheikkilä väls till justerande person. Protokollet justeras den 14 
november 2022. 

2. Genomgång av föregående protokoll  
Inga frågor ställs. 

3. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns utan justeringar.  
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4. Information från förvaltningen  

Personalkompetens (språk, förståelse & bemötande) & Utbildning till 
undersköterska – kompetenskrav 
Föredragande: Sofia Gillberg & Anna Frid Johnsen 

Information ges om kompetens inom vård- och omsorg så som utbildning till 
undersköterska, språk, förståelse och bemötande samt vad skyddad yrkestitel 
innebär.  

Det finns olika yrkestitlar inom vård- och omsorg.  

Servicebiträden:  
Servicebiträdesutbildning eller motsvarande. Utför serviceuppgifter, utför ej 
vård- och omsorgsinsatser och behöver ha svenska grundläggande nivå. Inom 
förvaltningens finns det cirka 20 servicebiträden.  

Vårdbiträden:  
Gymnasial vård- och omsorgsutbildning (800 poäng) och krävs Svenska 1 
gymnasial nivå. Inom förvaltningens finns det cirka 460 vårdbiträden.  

Undersköterska:  
Gymnasial vård- och omsorgsutbildning (1500 poäng) och krävs Svenska 1 
gymnasial nivå. Det nationella yrkespaketet på 1 500 poäng beräknas ta ca 1,5 år 
att läsa. Studietiden kan variera beroende på studietakt, hur terminerna är 
uppdelade samt vilka kurser som läses parallellt. Inom förvaltningens finns det 
cirka 1400 undersköterskor.   

Specialistundersköterska:  
Specialistutbildning eller Yrkeshögskola (minst 200 poäng) krävs Svenska 1 
gymnasial nivå. Inom förvaltningens pågår arbetet med rekrytering av 
specialistundersköterska.  

Språk, förståelse och bemötande 
I Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggare kunskaper och förmågor finns 
det 12 punkter. Punkt 1 handlar om bemötande, punkt 2 språk och 
kommunikation och punkt 3-12 innefattar förståelse. För att säkerställa 
kompetens inom förvaltningen behöver man göra ett tydliggörande av 
kritikerna för anställning samt genomföra en språkbedömning vid rekrytering 
av semestervikarier. Det finns även ombud inom olika områden man kan ta 
hjälp av om det behövs, exempel språkombud och SoL-stödjare.   

Skyddad yrkestitel 
Skyddad yrkestitel gäller från och med den 1 juli 2023. Den reglerar vem som 
får använda titeln Undersköterska. Beviset utfördas av Socialstyrelsen. I 
samband med detta införande har en övergångsbestämmelse tagits fram som 
innebär att medarbetare som 1 juli 2023 har en tillsvidareanställning med 
yrkestiteln undersköterska får fortsätta använda titeln till tom 30 juni 2033. 

Krav för bevis om skyddad yrkestitel:  
Utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller 
kommunal vuxenutbildning 
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Motsvarande kompetens som man fått på något annat sätt 

Presentationen biläggs protokollet.  

Ramprogram för vård- och omsorgsboende 
Föredragande: Karin Redberg  

Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad. 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. 

Ramprogrammet för vård- och omsorgsboende har skickats ut på remiss till 
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 
äldrenämndens pensionärsråd och Samrådsgrupper för nationella minoriteter 
med sista svarsdatum 2022-12-31. 

Presentationen biläggs protokollet. 

Förvaltningschef Maria Jonsson informerar rådet om:  

Corona-situationen  
Verksamheterna är inte längre lika påverkade av Corona och man provtar inte 
längre brukare inför flytt inom verksamheter Möjligheten finns fortfarande för 
medarbetare att testa sig vid förkylningssymtom och det bokas via 1177. Just nu 
pågår arbetet med vaccinationsspruta fem.  

Brandsäkerhet 
Det pågår ett brandsäkerhetsarbete där sprinkler ska finnas installerat i alla 
vård- och omsorgsboende. Det är Lokalförsörjningsnämnden som ansvara för 
arbetet.  

På ett trygghetsboende ansvara lägenhetsinnehavaren själv för att sätta upp 
brandlarm eller dylikt.  

Svar på frågor från Centrala pensionärsrådet:  
Fråga 1:  

Hur har sommaren fungerar inom Hemtjänsten och på boendena? 

Svar: Frågan besvaras genom att skicka med protokoll från Vård- och 
äldrenämndens pensionärsråd den 24 augusti 2022.  

Fråga 2:  

Det är mycket vårdpersonal på samma vårdtagare. 2016 kunde det vara 53 olika 
personal. Hur ser det ut nu? 

Svar: Denna fråga arbetas det med hela tiden, målsättningen är att det ska vara 
så få personer som möjligt. Under en två veckorsperiod är det i snitt 16 
personer som besöker en brukare, räknat på brukare som har minst två besök 
per dag. Snittsiffran skiljer sig åt i de olika hemtjänstgrupperna, någon enhet är 
nere på 8 olika personer. Hemtjänsten följer upp statistiken varje vecka.   
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Fråga 3:  

Svårt att få växelvårdsplats. Anhöriga är slutkörda. Hur lång tid tar det? Även 
svårt att få korttidsboende periodvis. 

Svar: Det är ett ansträngt läge när det gäller platser på vård- och 
omsorgsboende och på korttidsboende, som just nu är fullbelagda. Det gör att 
vi har överläggningar på korttidsplatserna och kollar nu på möjligheten att köpa 
2 korttidsplatser i Ulricehamn, som vi gjort tidigare. Det görs akutåtgärder i den 
mån det är möjligt, exempelvis har man öppnat upp tre lägenheter på vård- och 
omsorgsboende i Dalsjöfors som tidigare var avvecklade på grund av deras 
placering.  

Den 20 oktober var det 6 stycken i kö till en växelvårdsplats och den som 
väntat längst är från början av augusti. Det är ungefär 100 stycken som står i kö 
till ett vård- och omsorgsboende, där vissa har tackat nej för de inte erbjudits 
det boende som önskats. På Vård- och äldrenämndens möte i november, 
kommer nämnden behandla ärendet ”Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut”. Rapporten lämnas även in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
där det då framgår hur många beslut som inte blivit verkställda inom rimlig tid.   

Synpunkter/frågor från rådet: 

Det står i tidningen att politikerna har en stor utmaning med platsbristen och 
borde haft mer marginal. Hur har denna situation kunnat uppstå?  

Ordförande Johan Wikander svarar:  

Vård- och äldrenämnden tog under 2017 fram underlag för att ha en nytt vård- 
och omsorgsboende klart under 2022. Det nya vård- och omsorgsboende som 
det arbetas med just ska vara klart under 2025. Processen och detaljplanen tar 
väldigt långt tid. Det finns även planer på att ytterligare ett vård- och 
omsorgsboende som ska vara klart under 2028 och sedan ytterligare ett under 
2030.  

Förändringen från stadsdelsnämnder till facknämnder, kan ledtiderna påverkat 
arbetet då beslutsgången blir längre?  

Ordförande Johan Wikander svara:  

Svår fråga att besvara men både ja och nej. Det är mycket central administration 
på Ramnåsgatan. Till exempel så satt hemtjänstens koordinatorer på 
Ramnåsgatan tidigare men de har nu flyttats ut och sitter på berörd enhet, just 
för att man ska lära känna sina kollegor och området bättre. Det är även viktigt 
att enheterna känner sig delaktiga.  

Tidigare när det var stadsdelsnämnder arbetade man väldigt olika och det fanns 
många stora skillnader. Facknämnden har bidraget till att man arbetar likadant 
över hela staden när det gäller vård och äldre. Det finns mycket arbete kvar att 
göra men vi har kommit en bra bit på vägen.  
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5. Tider och upplägg 2023 
Första mötet 2023 blir den 14 februari, klockan 09:30-12:00. På det mötet 
kommer beslut tas om resterande mötesdagar för 2023.  

Utbildning för representanter i stadens råd sker under våren 2023. Först efter 
det kan Vård- och äldrenämndens lokala pensionärsråd ha sitt första möte. På 
det mötet kommer beslut tas om resterande mötesdagar för 2023.  

6. Äldreombudet informerar  
Revidering av rådens reglemente har varit ute på remiss. En arbetsgrupp 
tillsattes som tog fram ett förslag och representant i arbetsgruppen från Vård- 
och äldrenämnden pensionärsråd var Lotta Löfgren Hjelm. Förslaget ska upp i 
Kommunstyrelsen i december och sedan vidare för beslut i 
Kommunfullmäktige i januari 2023.  

7. Övrigt  
Synpunkter/frågor från rådet: 

Under förmötet diskuterade rådet hur framtiden för äldre ser ut. Det blir 
svårare med personal och ekonomin. Här behöver man verkligen tänka till för 
att de ska kunna fungera i framtiden. I andra länder finns det 
generationsboenden, vi behöver tänka om och börja hjälpa varandra mer. Man 
borde samla in förslag och idéer från medborgarna eller tillsätta en grupp som 
arbetar med detta.  

Maria Hallman kollar vidare på hur man kan involvera medborgarna mer. Det 
går även att lämna medborgarförslag på Borås Stads hemsida, där det sedan blir 
ett ärende.    

Förvaltningschef Maria Jonsson svarar:  

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats, till 
exempel att vara mer flexibel med schemaläggning. Det pågår ett arbete med 
tillsammans med fackförbundet Kommunal om just detta.  
 

Underskrift 
Johan Wikander Evy-Ann Strand Yliheikkilä 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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