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Lokalt pensionärsråd Vård- och äldrenämnden 2022-08-

24 

Vård- och äldrenämnden 

Datum Onsdag den 24 augusti 2022 

Tid 09.30-12.00 

Plats Tillskäraren, plan 4, Ramnåsgatan 1 

Deltagare Johan Wikander (L) 

 Rose-Marie L. Andersson (S) 

 Gunvor Andersson (PRO) 
Evy-Ann Strand Yliheikkelä (SKPF) 
Agneta Nero Andersson (SPF) 
Bernt Andersson (SPF) 
Lena Svensson (FAS) 
Inger Ekelin (FAS) ersättare för Lotta Löfgren Hjelm (FAS)  

1. Upprop och val av justerande person 

Justerare: Lena Svensson utses till justerare. Justering sker onsdag 31 augusti. 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

4. Representant till arbetsgrupp ofrivillig ensamhet  

Som representanter väljs:  

Evy- Ann Strand - ordinarie  

Inger Ekelin - suppleant  
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5. Information från förvaltningen  

Budget 2023  

Föredragande: Lena Elliot 

 

Budgeten är inte beslutad i Vård- och äldrenämnden ännu.   

Lena Elliot går igenom planeringsförutsättningar för budget 2023. Ekonomin 

påverkas av såväl världsläget som läget i Sverige, till exempel: 

 Fortsatt återhämtning efter pandemin. 

 Kriget i Ukraina påverkar inflation och BNP. 

 Skatteunderlaget ökar mer än beräknat. 

 Ökad inflation driver kostnader för kommunerna. 

 Brist på arbetskraft är en av de största utmaningarna. 

 Statens krav på ökad personaltäthet kan inte infrias. 

 Svårighet att hitta personal med rätt kompetens. 

 40-talisterna uppnår 80 år behov av vård och omsorg ökar de 

kommande 10 åren. 

I Borås ökar antalet 80-åringar och äldre 26,5 procent på 10 år. Arbetsför 

befolkning ökar 6,1 % under samma period. 

Budgeten följer en ny mall. Bland annat ska grunduppdraget följas upp. 

Vård- och äldrenämnden (VÄN) har fått en uppräkning av budgeten enligt 

följande: 

 Löner +2,8 % 

 Övrig drift +2,5 % 

 Volymförändringar 6,1 miljoner kronor 

Det ger en utökad ram på totalt 46,1 miljoner kronor, vilket innebär ökning på 

3,2 %.  

Det finns inga neddragningar eller krav på effektiviseringskrav inlagda i 

budgeten.  

Kända förändringar inför budget 2023 är att statsbidragen för 

välfärdsteknik/modellkommun samt minskad ensamhet upphör. Totalt handlar 

det om 9,7 miljoner kronor. Ett ökat PO-pålägg på 3,5 %-enheter innebär 

ökade kostnader med 18 miljoner kronor. Inflationen gör att kostnaderna för 

livsmedel och drivmedel ökar mer än vad ramen för drift utökas. Det beräknas 

innebära extra kostnader på 6 miljoner kronor.  

VÄN önskar få pengar för ökade drivmedels- och livsmedelskostnader, fast 

omsorgskontakt samt förebyggande arbete (trygghetsbostäder och surfplattor), 

totalt 17 miljoner kr i ”äskande”.  
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Hela budgeten finns publicerad på Vård- och äldrenämndens hemsida, i 

nämndens handlingar inför mötet den 31 augusti.  

 

Läget under sommaren 

Föredragande: Maria Jonsson  

 

Det har varit en utmanande bemanningssituation. Förvaltningen har rekryterat 

kontinuerligt hela sommaren, men får inte tag i utbildad personal. En del 

vikarier  har inte klarat delegeringsutbildningen vilket skapat ytterligare 

arbetsbelastning för ordinarie personal. Ordinarie har därför blivit inkallade och 

har behövt jobba extra.  

Sommarperiod 2 är precis avslutad och HR håller på att sammanställa hur 

situationen har sett ut.  Södra Älvsborgs sjukhus har haft det ansträngt men 

samarbetet har fungerat bra och alla utskrivna patienter har kunnat komma 

hem. Det har funnits lediga korttidsplatser, vilket har underlättat.  

En stor andel lex Sarah-avvikelser kom under juni, men det är inte kopplat till 

sommaren eller semestern. Det finns incidenter som förvaltningen arbetar med, 

men det finns ingen ökning under sommaren eller som kan kopplas till 

semestern.  

En del enheter har tagit in fler personal på grund av att kompetensen varit för 

låg hos sommar-vikarierna.  

 

 

Corona-situationen 

Föredragande: Maria Jonsson  

 

Vård- och äldreförvaltningen har haft smitta i verksamheterna, men inte på alla 

enheter och det har varit i liten omfattning. De flesta har fyra doser vaccin 

vilket gjort att personerna klarat sig bra. Smittspridningen har dock påverkat 

personalen och alla arbetar nu med munskydd. Personalen måste göra riktiga 

PCR-test, inga snabbtest, för att kunna komma tillbaka snabbt efter sjukdom 

om man inte har covid.  

Brukarundersökning 2022  

Föredragande: Virpi Almqvist, förvaltningscontroller & Veronica Spetz, 

verksamhetsutvecklare 

 

Socialstyrelsen skickar ut enkäten varje år, med undantag för år 2021.  

Brukarundersökningen skickas till personer som är 65 år och äldre som bor på 

vård- och omsorgsboende (vobo) eller har hemtjänst.  
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När resultaten presenteras är färgskalan röd, gul och grön. Färgen beror på hur 

resultatet bli i relation till övriga som svarar. Vård- och äldreförvaltningen 

(VÄF) kan få mycket bra resultat och ändå vara gula i vissa frågor. VÄF har 

gjort en förbättring 2020 – 2022. I övriga riket är trenden motsatt och det har 

skett en försämring istället.  

Socialstyrelsen skickar inte ut enkät till korttidsplatserna. Därför tar VÄF fram 

en enkät för dem. Generellt bra resultat, men det har blivit något sämre även 

om det fortfarande är bra resultat. Pandemin har ökat trycket på 

korttidsplatserna vilket kan ha påverkat resultatet.  

6. Äldreombudet informerar  

Maria Hallman, äldreombud, har semester och därmed delges information vid 

nästa möte.  

7. Övriga frågor  

1. Buss-situationen : Ärendet ska istället tas upp i det Centrala 

pensionärsrådet.  

2. I planeringen finns en punkt under rubriken ”Övrigt – ej inplanerade 

frågor”: Hur är vi seniorer delaktiga i utvecklingsarbeten?  

Denna punkt tas upp under mötet den 2 november.   

3. Arbetet med revidering av reglementet pågår och förslaget skickas ut på 

remiss i början av september.  

 

   

8. Redovisning av kösituation & omvärdering av behovet av 

omsorg  

 

Fördragande: Ulrika Johansson, verksamhetschef myndighet & Cecilia 

Klaesson, processledare 

 

Kösituationen 

Kön har byggts på sedan förra sommaren, vilket är ett nytt läge jämfört med 

tidigare år. Detta beror antagligen på att många avstod att flytta till vobo under 

pandemin, samt att färre personer gått bort vilket i sig är positivt. 116 personer 

är i kö under augusti. En del behöver korttidsplats i väntan på vobo eftersom 

de inte klarar sig hemma. Detta blir en kedje-effekt eftersom korttidsplatser inte 

är avsedd för detta.  

Det finns 30 personer som avstått plats trots att de fått gynnande beslut. Detta 

kallas icke verkställt beslut och måste rapporteras till Socialstyrelsen. Behov av 

demensplatser förväntas öka och för de somatiskt sjuka utökas istället den nära 

vården. Det är dock viktigt att tillgodose sina egna behov av boende och se till 

att byta boende i tid. Kvarboendeprincipen kom till för den enskildes bästa och 

kunna bo kvar och inte bli institutionaliserad. 
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Det är inte många som får avslag av de som ansökt om vobo. Endast 4% i år.  

Fråga om Parbo: Vad händer med den person som flyttat med en respektive som fått 

biståndet?  

VÄF informerar redan vid inflyttning, om att man inte har kvar sin 

besittningsrätt på lägenheten om den som fått biståndsbeslutet avlider. Om den 

som inte har biståndsbehov /bifallsbeslut bor kvar i lägenheten, upptar hen i så 

fall en plats för någon som eventuellt har akut behov av insats. VÄF hjälper 

dock till att hitta nytt boende. Utflytt tillämpas ytterst sällan.  Det går inte att se 

någon ökning av behovet av parbo.  

 

Omvärdering av behovet av behovet av omsorg i ordinärt boende 

Alla beslut följs upp men hur och när är olika. Minimum inom hemtjänst är en 

gång per år men det sker vanligtvis mycket oftare. Exempel: personen hamnar 

på sjukhus. Då ringer biståndshandläggare upp efter bara ett par dagar, även om 

man sagt en vecka. Ibland ringer personen med insats upp och informerar om 

förbättrat eller försämrat tillstånd. Då omprövas insatsen.  Uppföljningen sker 

alltså beroende på situationen och behovet.   

Hemsjukvården följer också upp sina beslut. Många inom hemtjänsten har 

delegerade uppgifter från hemsjukvården och därför behöver verksamheterna 

samarbeta kring individen. Biståndsbedömaren gör uppföljningen ihop med 

den enskilde och berörd utförare.  

 

 

 

 

 

  

Underskrift 

Johan Wikander Lena Svensson 
Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Johan Wikander Lena Svensson 

 


