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Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2020-00288 2.6.4.0

Lokalresursplan 2022-2024
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa Lokabehovsplanen 2022-2024.
Ärendet i sin helhet
Lokalbehovsplanen ska redovisa förvaltningens samtliga förändrade lokalbehov
2022-2024. Planen ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens (LFF)
förslag till investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i behovsplanen
kommer inte att tas med i LFFs investeringsplan.
Nämndens syfte med lokalbehovsplanen är att trygga tillgänglighet till goda och
ändamålsenliga lokaler. Planen är ett underlag från Vård- och äldrenämnden till
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för del lokal- och investeringsbehov som
LFN förelägger inför kommande budgetarbete. Vård- och äldreförvaltningen
anser att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för både brukare och
medarbetare avseende såväl arbets- som boendemiljö. Därmed måste lokalernas
utformande, tillgänglighet och standardnivå säkerställas.
För nämnden är det av stor vikt att två (2) nya vård- och omsorgsboenden
kommer tillstånd för att tillgodose det ökade behovet av platser samt att kunna
ersätta och förhoppningsvis avveckla befintliga boenden som inte håller måttet
av fysisk tillgänglighet, god arbetsmiljö samt ekonomisk hållbarhet
Nämnden har sedan tidigare planerat för nya lokaler att bedriva
tvätteriverksamheten i och det är av stor vikt att verksamheten snarast får en
permanent lösning med ändamålsenliga lokaler som verksamheten kan samlas
kring.
Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsplan 2022-2024
Samverkan
Informeras vid FSG 2020-01-20
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl
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1 Inledning
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. 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 trygga tillgänglighet till goda och ändamålsenliga lokaler.
Planen är ett underlag från Vård- och äldrenämnden till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för del lokaloch investeringsbehov som LFN förelägger inför kommande budgetarbete. Vård- och
äldreförvaltningen anser att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för både brukare och
medarbetare avseende såväl arbets- som boendemiljö. Därmed måste lokalernas utformande,
tillgänglighet och standardnivå säkerställas. Under 2020 har flera av nämndens lokaler blivit utdömda av
Räddningstjänsten eller på grund av undermålig arbetsmiljö, en situation som inte är tillfredsställande.
Ett arbete måste därmed snarast påbörjas för att säkerställa att nämndens lokaler har en nivå som ligger
i klass med rådande lagstiftning och krav på arbetsmiljö. Det i sin tur innebär att nämnden kan arbeta
med viktiga strategiska framåtriktade frågor snarare än att hantera otillräckliga och undermåliga lokaler.

2 Demografi
Antalet äldre ökar
Antalet äldre i Sverige över 80 år förväntas öka kraftigt kommande år, från dagens cirka 534 000
personer till cirka 806 000 personer år 2030. Cirka 36 procent av befolkningen över 80 år har idag
insatser enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller
korttidsboende. Det motsvarar cirka 191 000 personer. Om behoven inom åldersgruppen är desamma,
och tillgängligheten till insatser oförändrad, innebär det att cirka 291 000 personer kan förväntas ha
insatser år 2030. Det motsvarar en ökning med cirka 52 procent.
Även i prognosen för Borås Stad ökar antalet äldre. Antalet invånare över 65 år ökar med 3,9 procent
fram till 2024 och förväntas till år 2030 med 15 procent. Nämnden måste i sin planering av
verksamheten ha med befolkningsprognosen då den påvisar riktning av kommande behov av insatser.
Inträdet för insatser av nämndens verksamhet brukar uppstå efter 75 års ålder. Åldersgruppen 75-84 år
förväntas under perioden öka med nära 15 procent vilket främst medför en ökning av insatser inom
hemtjänst och hemsjukvården. En sådan ökning av verksamheten påverkar i förlängningen de lokaler
som hemtjänsten och hemsjukvården besitter, då personalstyrkan förväntas öka, vilket kan medföra
förändrade behov på nuvarande lokaler och dess arbetsmiljö, såsom bland annat ventilation, storlek och
parkeringsmöjligheter.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2019-2024

i%

65-74

11 142

10 948

10 953

10 880

10 772

10 781

-361

-3,2 %

75-84

7 566

7 855

8 075

8 320

8 581

8 681

1 115

14,7 %

85-94

2 798

2 795

2 793

2 804

2 824

2 902

104

3,7 %

95-99

229

235

238

219

214

215

-14

-6,1 %

100-

25

27

28

32

28

27

2

8,0 %

Summa

21 760

21 860

22 087

22 255

22 419

22 606

846

3,9 %
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Åldersgruppen över 80 år ökar mest med total 12 procent mellan 2019 och 2023. I Borås Stad bor 11
procent av invånarna över 80 år i särskilt boende. Denna åldersgrupp beräknas öka med 12 procent
fram till 2024. Nämnden har därför tagit fram en behovsprognos 2020-2030 för vård- och
omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet (dnr: 2020-00150). Behovsprognosen utgår från de
omständigheter som råder för närvarande, d.v.s. de insatser som finns tillgängliga och nuvarande
riktlinjer för beslut om bistånd. Prognosen tar hänsyn till demografisk utveckling i åldersgruppen 65 år
och äldre samt förväntat behov. För vård- och omsorgsboende och korttidsvård görs ett antagande om
att behovet minskar med 0,5 % med anledning av ökad medellivslängd samt utvecklingen av äldres
hälsa, medicinsk och teknisk utrustning, tillgång till trygghetsbostäder. Fram till 2030 behöver det
tillskapas ytterligare 194 platser på vård- och omsorgsboende. Beslut om nya vård- och
omsorgsboenden eller att utöka annan äldreomsorg kräver stora ekonomiska och personella resurser.
Byggande av vård- och omsorgsboenden föregås av långa beslutsprocesser och beslut tar lång tid att
verkställa.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2019-2024

i%

65-79

15 658

15 751

15 895

15 925

15 847

15 766

108

0,7

80-89

4 970

4 989

5 074

5 215

5 458

5 736

766

15,4

90-

1 132

1 120

1 118

1 115

1 114

1 104

-28

-2,5

Summa

21 760

21 860

22 087

22 255

22 419

22 606

846

3,9

3 Övergripande nulägesanalys
Som angetts i planens inledning har flera lokaler under 2020 som nämnden bedriver verksamhet i
dömts ut från både Räddningstjänsten och ur arbetsmiljöhänsyn. Många lokaler har ett stort
underhållsbehov, som behöver kartläggas och åtgärdas för att nå upp i en acceptabel standard för både
våra boende på vård- och omsorgsboenden och korttidsverksamhet, men även för att skapa en hållbar
arbetssituation för nämndens medarbetare i de lokaler som dem verkar i. En arbetsmiljöaspekt som ofta
lyfts är en undermålig ventilation, varpå behovet av en dokumenterad ventilationsöversyn är behövlig.
Det är därmed av stor vikt att en översyn snarast påbörjas på hela nämndens lokalbestånd gällande:






underhållsbehov samt nivåstandard
arbetsmiljöaspekter inklusive ventilation
brandskydd
inomhusmiljö för brukare
tillgänglighetsanpassning

Den pågående pandemin har även belyst flertalet problem med utformning i vissa av nuvarande lokaler
i relation till basala vårdhygiensrutiner, där flera utrymmen inte klarar av att säkerställa bland annat
hantering av tvätt och omklädning. Även utifrån denna aspekt behöver nuvarande lokaler belysas och
åtgärdas.
Vård- och äldrenämnden har under 2020 betts inkomma med underlag till LFN på de objekt som skulle
vara lämpliga för installation av laddstolpar för uppladdning av elbilar. Tanken är därmed att nämndens
bilflotta skulle bytas ut mot elbilar. Nämnden ställer sig inte negativ till en sådan miljöomställning men
behöver innan en sådan investering görs som i slutändan bekostas av nämnden utreda frågan inom
förvaltningen.
Framåtsiktande analys
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Nämnden har som tidigare nämnts tagit fram en behovsprognos 2020-2030 (dnr: 2020-00150).
Dokumentet belyser flertalet problematiska aspekter, behov av fler vård- och omsorgsplatser, ökningen
av äldre och behovet av utökade platser inom serviceorterna främst Fristad och Dalsjöfors.
Behovet av utökade platser på serviceorter är dock inte lika stora som den önskvärda storleken på vårdoch omsorgsboenden för att de ska ge goda effekter för de boenden samtidigt som en
kostnadseffektivitet uppnås. Här behövs tydliga strategier antas så att kommande beslut om utökning
av vård- och omsorgsboenden lever upp till såväl politiska mål samtidigt som de skapar en ekonomisk
effektivitet och upplevs positivt ur Boråsarens perspektiv och välmående. Antalet vård- och
omsorgsplatser förväntas vara för få vid ingången av 2027 varpå ytterligare ett vård- och omsorgboende
behöver tillförskaffas, utöver det redan planerade på Kristineberg
Behovet av antalet korttidsplatser förväntas vara för få vid 2026. Att ha med i den kommande
långsiktiga analysen är dock att outnyttjade platser på vård- och omsorgsboenden kan nyttjas till korttid
på samma sätt som korttidsplatser nyttjas som vård- och omsorgsboende i vänta på att kapacitet ska
friläggas på vård- och omsorgsboende.
Även dagverksamheten kan inom de närmaste åren behöva utöka sin verksamhet i nya lokaler, dock är
denna fråga även kopplad till dagens öppettider. Med justerade öppettider kan antalet platser utökas
och kanske täcka hela det förväntade kommande behovet. Innan beslut om nya verksamhetslokaler för
verksamheten behöver det först beslutas om och i så fall på vilket sätt öppettiderna ska justeras.
Kopplat till såväl vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamheten är den förebyggande
verksamheten och möjligheten till så kallade trygghetsbostäder. En trygghetsbostad kan erbjuda de
äldre den trygghet som eftersträvas och kan senarelägga behovet av vård- och omsorgsboende eller till
och med undanröja behovet. I dagsläget planeras 5 trygghetsboende med inflytt inom 5 år. Via
förebyggande åtgärder går det dessutom att hålla de äldre friska längre och behovet av service och
insatser kan förskjutas.

4 Nuläge lokaler
4.1 Korttid
Kap
acite
t
2021

Kap
acite
t
2022

Kap
acite
t
2023

Kap
acite
t
2024

Kap
acite
t
2025

Kap
acite
t
2026

Objekt

Nuläge

Bodagatan 34-40

Korttid demens

28

28

28

28

28

28

Kvibergsgatan 17

Korttid
Kontor hemsjukvård

10

10

10

10

10

10

Sörmarksgatan 207

Korttid somatisk
Kontor hemsjukvård

44

44

44

44

44

44
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4.2 Vård- och äldreboende
Kap
acite
t
2021

Kap
acite
t
2022

Kap
acite
t
2023

Kap
acite
t
2024

Kap
acite
t
2025

Kap
acite
t
2026

Objekt

Nuläge

Björkhaga

Vård- och omsorgsboende
somastik & demens

19

19

19

19

19

19

Dalsjövägen 25

Vård- och omsorgsboende,
somatisk & demens
Restaurang
Mötesplats
Kontor hemtjänst

67

67

67

67

67

67

Distansgatan 7

Vård- och omsorgsboende
demens samt 1 avd somatisk
finsk inriktning

80

80

80

80

80

80

Fagerhultsvägen 1

Vård- och äldreboende
somatisk
Kontor hemtjänst
Restaurang

26

26

26

26

26

26

Furuvägen 1

Vård- och omsorgsboende
demens

27

27

27

27

27

27

Gamla Kyrkvägen 6

Vård och äldreboende
somatisk
Mötesplats
Restaurang

34

34

34

34

34

34

Hestra Ringväg 4

Vård- och omsorgsboende
demens

28

28

28

28

28

28

Kapplandsgatan 8

Vård- och omsorgsboende
somatisk & demens, extern
utövare

72

72

72

72

72

72

Klintesväng 4-8

Vård- och omsorgsboende,
somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp

60

60

60

60

0

0

Kvibergsgatan 17

Vård- och omsorgsboende
somatisk & demens, extern
utövare

83

83

83

83

83

83

Margaretagatan 9

Vård- och äldreboende
demens
Kontor hemtjänst

60

60

60

60

60

60

Nya Kyrkvägen 7

Vård- och omsorgsboende
demens

20

20

20

20

20

20

Nytt vård- och
omsorgsboende 1

Nybyggnation

90

90

90

Nytt vård och
omsorgsboende 2

Nybyggnation

Sanderödkroken 1

Vård- och omsorgsboende
demens
Kontor hemtjänst
Mötesplats
Restaurang

16

16

16
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Kap
acite
t
2021

Kap
acite
t
2022

Kap
acite
t
2023

Kap
acite
t
2024

Kap
acite
t
2025

Kap
acite
t
2026

Objekt

Nuläge

Sanderödskroken 2

Vård- och omsorgsboende
somatisk

24

24

24

24

24

24

Söderkullagatan 64-66

Vård- och äldreboende
somatisk
Mötesplats
Restaurang

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan 201, 203,
205

Vård- omsorgsboende demens

24

24

24

24

24

24

Våglängdsgatan 153

Vård- och äldreboende
somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp

120

120

120

120

120

120

Ängsjövägen 2

Vård- och omsorgsboende
demens

20

20

20

20

20

20

Österlånggatan 4

Vård- och omsorgsboende
somatisk & demens

70

70

70

70

70

70

4.3 Dagverksamhet
Objekt

Nuläge

Bodagatan 36

Dagverksamhet demens

Kvibergsgatan 19

Dagverksamhet demens

Nya Kyrkvägen 7/ Fristad

Dagverksamhet demens

Rundeln 24A

Dagverksamhet demens

Viskastrandsgatan 5/ Klubb Viskan

Dagverksamhet demens yngre

4.4 Förebyggande
Objekt

Nuläge

Brämhult, Kyrkvägen (AB
Bostäder)/ Trygghetsbostäder

Nybyggnation

Dalsjöfors, Dalsjövägen
(Toarpshus)/ Trygghetsbostäder

Nybyggnation

Fristad (Fribo)/ Trygghetsbostäder

Nybyggnation

Regementsstaden (AB Bostäder)/
Trygghetsbostäder

Nybyggnation

Viskafors, Friskafors
(Viskaforshem)/ Trygghetsbostäder

Nybyggnation

Brämhult, Kyrkvägen: Oklart hur många lägenheter som planeras.
Dalsjöfors, Dalsjövägen: 35-37 lägenheter. Förstudie och projektering under 2021 och planerad
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byggstart i slutet av 2022.
Fristad: 29 lägenheter planeras. Bygglovsansökan är färdig för inlämning, planerad inflytt i slutet av
2022.
Regemenstaden: 48 lägenheter.
Viskafors, Friskafors: 30 lägenheter, planerad inflyttning i mitten av 2022.

4.5 Hemsjukvård
Objekt

Nuläge

Herrljungagatan 15

Kontor hemsjukvård
Utbildning

Kvibergsgatan 17

Korttid
Kontor hemsjukvård

Lidaholmsgatan 3

Kontor hemtjänst

Skolgatan 28

Kontor hemsjukvård

Stora vägen 31

Kontor hemtjänst
Kontor hemsjukvård

Sörmarksgatan 207

Korttid somatisk
Kontor hemsjukvård

Trandögatan 3

Kontor hemsjukvård

Åsboholmsgatan 16

Kontor hemsjukvård

Åsboholmsgatan 16

Undervisning rehab

4.6 Hemtjänst
Objekt

Nuläge

Dalsjövägen 25

Vård- och omsorgsboende, somatisk & demens
Restaurang
Mötesplats
Kontor hemtjänst

Druveforsvägen 32

Kontor hemtjänst

Engelbrektsgatan 2

Kontor hemtjänst

Fagerhultsvägen 1

Vård- och äldreboende somatisk
Kontor hemtjänst
Restaurang

Getängsvägen 26C

Kontor hemtjänst
Verksamhetslokaler kyld mat

Hagkällevägen 2, nya lokaler

Kontor hemtjänst

Klintesgatan 20 B

Kontor hemtjänst

Lidaholmsgatan 3

Kontor hemtjänst

Margaretagatan 9

Vård- och äldreboende demens
Kontor hemtjänst
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Objekt

Nuläge

Sanderödkroken 1

Vård- och omsorgsboende demens
Kontor hemtjänst
Mötesplats
Restaurang

Stora vägen 31

Kontor hemtjänst
Kontor hemsjukvård

Trandaredsgatan 200

Kontor hemtjänst

4.7 Kontor
Objekt

Nuläge

Fabriksgatan 11

Kontor

Ramnåsgatan 1

Kontor

Rekryteringslokal - nytt behov

Nytt behov - Rekryteringslokaler

Åsboholmsgatan 16 och Skolgatan
28 - nya lokaler

Kontor hemsjukvård

4.8 Mötesplats
Objekt

Nuläge

Dalsjövägen 25

Vård- och omsorgsboende, somatisk & demens
Restaurang
Mötesplats
Kontor hemtjänst

Fjällgatan 39

Mötesplats

Gamla Kyrkvägen 6

Vård och äldreboende somatisk
Mötesplats
Restaurang

Huldregatan 8/ Blombacka

Ingen verksamhet på adressen

Hultahuset

Mötesplats tillsammans med Fritid och folkhälsonämnden

Kristinebergs mötesplats

Mötesplats tillsammans med Fritid och folkhälsonämnden

Margaretagatan 5

Restaurang inom vård- och omsorgsboende
Mötesplats

Sanderödkroken 1

Vård- och omsorgsboende demens
Kontor hemtjänst
Mötesplats
Restaurang

Sjöbohuset

Mötesplats tillsammans med Fritid och folkhälsonämnden

Söderkullagatan 64-66

Vård- och äldreboende somatisk
Mötesplats
Restaurang

Torstenssonsgatan 32/ Duvan

Mötesplats
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4.9 Restaurang
Objekt

Nuläge

Dalsjövägen 25

Vård- och omsorgsboende, somatisk & demens
Restaurang
Mötesplats
Kontor hemtjänst

Engelbrektsgatan 2

Restaurang

Fagerhultsvägen 1

Vård- och äldreboende somatisk
Kontor hemtjänst
Restaurang

Gamla Kyrkvägen 6

Vård och äldreboende somatisk
Mötesplats
Restaurang

Hestra Ringväg 6/ Restaurang
Hestra Midgård

Restaurang

Klintesväng 4-8

Vård- och omsorgsboende, somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp

Kvarngatan 20/ Trappen restaurang

OSA verksamhet

Margaretagatan 5

Restaurang inom vård- och omsorgsboende
Mötesplats

Norrby Tvärgata 11-13/ Spinnarens
restaurang

OSA verksamhet

Sanderödkroken 1

Vård- och omsorgsboende demens
Kontor hemtjänst
Mötesplats
Restaurang

Söderkullagatan 64-66

Vård- och äldreboende somatisk
Mötesplats
Restaurang

Våglängdsgatan 153

Vård- och äldreboende somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp

4.10 Övrigt
Objekt

Nuläge

Klintesväng 4-8

Vård- och omsorgsboende, somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp

Rosendalsgatan

Biltvätt

Tvätteri

Nybyggnation

Våglängdsgatan 153

Vård- och äldreboende somatisk & demens
Restaurang
Tvätteri - resursgrupp
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5 Förändrat behov
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan.

5.1 Korttid
Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2021

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2022

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2023

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2024

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2025

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2026

Objekt

Förändrat behov

Bodagatan 34-40

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Kvibergsgatan 17

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Sörmarksgatan 207

Behov av byggnation
Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa

Nämnden håller på att upphandla och därmed införa nya digitala trygghetslarm. Det kommer innebära
att nuvarande trygghetslarm kommer tas bort, vilket i sin tur medför ett behov av att återställa
lokalerna. En plan på hur det ska ske behöver tas fram.

Bodagatan 34-40
Förändrat behov och orsak
Lokalerna har stora renoveringsbehov då underhållet är eftersatt på såväl ytskikt samt köken. Väggar är
i behov av målning alt tapetsering, golvet har behov av nya mattor samt att köken behöver renoveras.
Åtgärd behövs omgående.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Kvibergsgatan 17
Förändrat behov och orsak
Korttid:
Nuvarande skick bedöms vara bra dock upplevs korridorerna mörka, varpå det finns behov av nya
armaturer i taket. Åtgärd önskas omgående.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare
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Sörmarksgatan 207
Förändrat behov och orsak
Bra skick på verksamhetens lokaler. Köket är i behov av ett frysrum varpå nuvarande kylrum behöver
konverteras.
Hemsjukvården som har kontorslokaler på adressen börjar bli trångbodda och klarar inte av den
utökning av verksamheten som är önskvärd, vilket kan komma att innebära behov av nya lokaler.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.2 Vård- och äldreboende
Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2021

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2022

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2023

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2024

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2025

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2026

Objekt

Förändrat behov

Dalsjövägen 25
Vård- och
omsorgsboende,
kontor Dalsjöfors
hemtjänst, restaurang,
mötesplats Dalsjöfors.

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Distansgatan 7

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Fagerhultsvägen 1
Vård- och
omsorgsboende,
kontor Viskafors
hemtjänst, mötesplats
Viskafors och
restaurang.

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Furuvägen 1

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Gamla Kyrkvägen 6
Vård- och
omsorgsboende,
restaurang, mötesplats
Fristad.

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Kapplandsgatan 8

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Klintesväng 4-8

Renovering /
Upprustning
Avetablering

-60

0

Nya Kyrkvägen 7

Renovering /
Upprustning

0

0
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Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2021

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2022

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2023

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2024

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2025

Förän
drat
behov
av
kapaci
tet
2026

90

0

0

Objekt

Förändrat behov

Nytt vård- och
omsorgsboende 1

Behov av byggnation

Nytt vård och
omsorgsboende 2

Behov av byggnation

Sanderödkroken 1
Vård- och
omsorgsboende,
kontor Sandhults
hemtjänst, mötesplats
Sandhult

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Söderkullagatan 6466
Vård- och
omsorgsboende,
restaurang, mötesplats
Svärdfästet.

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Sörmarksgatan
201, 203, 205

Behov av byggnation
Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Våglängdsgatan 153
Äldreboendet
innehåller även
restaurang.
Tvättstugan nyttjas till
resursgruppens
verksamhet.

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Ängsjövägen 2

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

Österlånggatan 4

Renovering /
Upprustning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

-60

0

Summa

Nämnden håller på att upphandla och därmed införa nya digitala trygghetslarm. Det kommer innebära
att nuvarande trygghetslarm kommer tas bort, vilket i sin tur medför ett behov av att återställa
lokalerna. En plan på hur det ska ske behöver tas fram.

Dalsjövägen 25
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Brister i avloppssystem som påverkar fastighet och lokaler som behöver ses över så inga nya händelser
uppstår. Tidigare har golv gått sönder samt att lägenhet blivit förstörd av avloppsvatten.
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Restaurang:
Lokalerna är slitna och ett underhållsbehov föreligger. Golven har fått tillsynsanmärkning på grund av
djupa fogar runt golvbrunnar. Golvet är dessutom slitet vilket förvårar rengöringen. Det finns även
behov av att se över lister och armaturer. På sommaren stiger temperaturen varpå arbetsmiljön blir
sämre och en översyn av värme/kylgivare är behövligt.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Distansgatan 7
Förändrat behov och orsak

Stort underhållsbehov. Ommålning av korridorer, vardagsrum, entré och trapphus. Utemiljön behöver
uppdateras för att möta brukarnas behov.
Nya säkerhetsgrindar för ökat säkerhetshantering.
Inflyttning/Utflyttning

2028 eller senare

Fagerhultsvägen 1
Förändrat behov och orsak

Vård- och omsorgboende:
Underhållsbehov föreligger, väggar, tak o golv behöver uppdateras/bytas ut.
Låssystemet är gammalt med bland annat förlorade nycklar varpå ett nytt system behövs.
Hemtjänst:
Trånga lokaler insprängda på andra våning i Vård- och omsorgsboendet med brist på kontor och
sammanträdesrum. Lokalerna är utdömda av brandskyddet. Verksamheten kommer lämna sina lokaler
under 2021.
Inflyttning/Utflyttning

2028 eller senare

Furuvägen 1
Förändrat behov och orsak
Köket är i behov av upprustning då det finns trasiga köksluckor samt att eluttag saknar säkerhetslock.
Brukarnas lägenheter behöver översyn och underhåll/upprustning. En del av huset har låg standard på
lägenheter och motsvarar inte dagens standard.
Nytt lås håller på att installeras.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare
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Gamla Kyrkvägen 6
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende;
Underhållsbehov föreligger, gemsamhetsytan är i behov av ommålning och uppdatering.
Vid utflytt/byte av brukare genomförs badrumsrenovering, sker löpande.
Restaurang:
Verksamheten har problem med ventilationen varpå den behöver ses över. Utsuget över stekborden
fungerar inte. Golven är trasiga med spruckna fogar. Verksamheten har även problem med
mögelbildning trots rengöring.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Kapplandsgatan 8
Förändrat behov och orsak
Anpassat ytskikt för målgrupp demens (ommålning väggar)

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Klintesväng 4-8
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Verksamheten är uppdelad på tre hus, vilket försvårar fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och
personalbemanning. Tanken är att boendet stängs i samband med att nytt Vård- och omsorgsboende
tas i drift under 2024, dock är det osäkert om det är möjligt ur beläggningssynpunkt.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger på grund av mycket slitna och dåliga golv med halkrisk samt trasiga dörrar.
Tvätteri:
Lokal belagd med en AML 6:6a och behov av nya lokaler föreligger. Inlämnat önskemål om att flytta
verksamheten till Kvibergsgatan och nyttja de tvätteriresurser som finns där.

Inflyttning/Utflyttning
2025

Nya Kyrkvägen 7
Förändrat behov och orsak
Liten hiss samt smalt trapphus, som inte möjliggör transport av vare sig sängar eller kistor. Dessa får
därmed transporteras via brandtrappan utomhus från andra våning till transport/bårbil. Föreligger
behov av hiss som motsvarar kraven för verksamheten.
Behov av underhåll, ommålning i korridorer och samlingssal. Nya armaturer behövs i korridorer.
SÄRF tagit beslut om att sprinklers behöver installeras för ökad brandsäkerhet.
Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024
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Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Nytt vård- och omsorgsboende 1
Förändrat behov och orsak

Ökat behov av platser på särskilt boende utifrån befolkningsprognos. Det saknas drygt 200 platser
inom särskilt boende 2030 enligt nämndens behovsprognos 2020-2030.
Inflyttning/Utflyttning

2024-06

Nytt vård och omsorgsboende 2
Förändrat behov och orsak

Ökat behov av platser på särskilt boende utifrån befolkningsprognos. Det saknas drygt 200 platser
inom särskilt boende 2030 enligt nämndens behovsprognos 2020-2030.
Inflyttning/Utflyttning

2027

Sanderödkroken 1
Förändrat behov och orsak

Vård- och omsorgsboende:
Behov av att installera grind mot gemensamhetsutrymmen. Kontraktsmålning behövs på avdelning
samt i brukarnas lägenheter.
En översyn av utemiljön behövs då nuvarande utformning skapar säkerhetsrisker för boenden,
exempelvis fallolyckor vilket kan medföra allvarliga tillbud.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger då det är dålig ventilation i köket, kondens bildas i frysskåpen, trasiga dörrar
samt att serveringsdiskar bör kläs i rostfritt material för att underlätta rengöringen.
Inflyttning/Utflyttning

2028 eller senare

Söderkullagatan 64-66
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Underhållsbehov, ommålning av väggar, tak och lister i gemensamhetsutrymme, omklädningsrum,
hissar samt entrén nedre plan/baksida. En översyn och uppdatering av belysningen behövs.
Det behöver även utredas om det är möjligt att flytta tvättstugorna in i befintliga verksamhetslokaler.
Restaurang:
Tillsynsanmärkningar finns då frysdörr är rostig och flagar. För att optimera arbetssätten behövs även
en ny diskinlämning.

Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024

16(32)

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Sörmarksgatan 201, 203, 205
Förändrat behov och orsak
Slitet, underhållsbehov föreligger, exempelvis kök och golv.
Idag finns inga förrådsutrymmen, tvättrummet är för litet för att hantera tvätten.
Önskemål om att utreda en i hopbyggnad av dagens tre byggnader via exempelvis flyglar och på så sätt
skapa bättre arbets- och boendemiljö. En sådan ombyggnad skulle kunna tillskapa
gemensamhetsutrymmen som idag fattas samt att antalet lägenheter kanske skulle kunna utökas.
Idag saknas omklädningsrum, personalrum, mötesrum samt gemensamhetsutrymmen.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Våglängdsgatan 153
Förändrat behov och orsak
En permanent lösning av parkeringssituationen i anslutning till Våglängdsgatan 153 behöver utredas
och säkerställas, en tillfällig lösning är gjord för att hantera och åtgärda de akuta problemen.
Underhållsbehov föreligger i form av ommålning, dörröppnare till administration, markiser, radiatorer i
personalrum. Rampen vid dörren till innegården behöver höjas.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Ängsjövägen 2
Förändrat behov och orsak
Köken renoveras under 2020.
Översyn av utemiljön behövs för boendemiljö exempelvis planering av fruktträd och bärbuskar i
trädgården. Utebelysningen behöver ses över.
Återställa efter tidigare vattenläcka i korridor.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024

17(32)

Österlånggatan 4
Förändrat behov och orsak
Underhållsbehov före ligger, bland annat i form av byte av badrumsskåp/luckor, byte fönsterbrädor,
byte av kodlåssystem. Slitskydd i allmänna utrymmen och vid sängar. Kontrastfärg på
demensavdelningarna.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.3 Dagverksamhet
Objekt

Förändrat behov

Kvibergsgatan 19

Renovering / Upprustning

Viskastrandsgatan 5/ Klubb Viskan

Behov av byggnation

Kvibergsgatan 19
Förändrat behov och orsak
Verksamheten har behov av att installera torktumlare och innan det görs behövs det klargöras vilken
påverkan en sådan installation kan ha på ventilationen och vad för övriga anpassningar som kan
behövas.
Lokalerna har även behov av att måla om taket, då missfärgningar finns efter att nya lysrör monterats.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Viskastrandsgatan 5/ Klubb Viskan
Förändrat behov och orsak
Lokalerna är i bra skick och ingen förändringsbehov upplevs i dagsläget. Dock finns ett uttryckt behov
av andra lokaler som bättre matchar målgruppens behov, vilket är lokaler i markplan för att öka
tillgängligheten. Att som idag bedriva verksamheten på annat våningsplan upplevs inte optimalt.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.4 Förebyggande
Objekt

Förändrat behov

Brämhult, Kyrkvägen (AB Bostäder)/
Trygghetsbostäder
Oklart antal lägenheter.

Planerad byggnation
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Objekt

Förändrat behov

Dalsjöfors, Dalsjövägen (Toarpshus)/
Trygghetsbostäder
35-37 lägenheter.

Planerad byggnation

Fristad (Fribo)/ Trygghetsbostäder
29 lägenheter.

Planerad byggnation

Regementsstaden (AB Bostäder)/
Trygghetsbostäder
48 lägenheter.

Planerad byggnation

Viskafors, Friskafors (Viskaforshem)/
Trygghetsbostäder
30 lägenheter.

Pågående byggnation

Brämhult, Kyrkvägen (AB Bostäder)/ Trygghetsbostäder
Förändrat behov och orsak
Planering för trygghetsbostäder, oklart kring antal lägenheter. Nämnden tar kostnader för
gemensamhetsytor på 2 kvm/lägenhet.

Inflyttning/Utflyttning
2024-06

Dalsjöfors, Dalsjövägen (Toarpshus)/ Trygghetsbostäder
Förändrat behov och orsak
Planering av ca 35 - 37 trygghetsbostäder. Nämnden tar kostnader för gemensamhetsytor på 2
kvm/lägenhet.

Inflyttning/Utflyttning
2023-06

Fristad (Fribo)/ Trygghetsbostäder
Förändrat behov och orsak
Planering för 29 trygghetsbostäder. Nämnden tar kostnader för gemensamhetsytor på 2 kvm/lägenhet.

Inflyttning/Utflyttning
2022-12

Regementsstaden (AB Bostäder)/ Trygghetsbostäder
Förändrat behov och orsak
Planering av ca 48 trygghetsbostäder. Nämnden tar kostnader för gemensamhetsytor på 2
kvm/lägenhet.

Inflyttning/Utflyttning
2022-06

Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024

19(32)

Viskafors, Friskafors (Viskaforshem)/ Trygghetsbostäder
Förändrat behov och orsak
Planering av 30 trygghetsbostäder. Nämnden tar kostnader för gemensamhetsytor på 2 kvm/lägenhet. I
samband med att bostäderna står klar kommer även mötesplatsen på Fagersro att flytta.

Inflyttning/Utflyttning
2022-06

5.5 Hemsjukvård
Objekt

Förändrat behov

Herrljungagatan 15
Kontor

Renovering / Upprustning

Kvibergsgatan 17

Renovering / Upprustning

Stora vägen 31
Kontor Fristad hemstjänst, kontor hemsjukvård

Renovering / Upprustning

Sörmarksgatan 207

Behov av byggnation
Renovering / Upprustning

Åsboholmsgatan 16
Träningslokal

Herrljungagatan 15
Förändrat behov och orsak
Extremt stora underhållsbehov. Lokaler i mycket dåligt skick med bland annat trasiga
heltäckningsmattor, murbruk som lossnar från väggar, varmvatten som inte täcker behov, isolering i
väggar som inte täckts över. Lokalernas standard är mycket låg och undermåliga. Dusch- och
omklädningsrum saknar i tillräcklig omfattning.
På sikt behöver även utredning göras om lokalerna såväl kontoren som utbildningslokalerna motsvarar
verksamhetens behov eller om nya lokaler är lösningen ur ett långsiktigt perspektiv.

Inflyttning/Utflyttning
2022-12

Kvibergsgatan 17
Förändrat behov och orsak
Korttid:
Nuvarande skick bedöms vara bra dock upplevs korridorerna mörka, varpå det finns behov av nya
armaturer i taket. Åtgärd önskas omgående.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare
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Stora vägen 31
Förändrat behov och orsak
I källarplan finns behov av omfattande renovering. Bland annat i form av omklädningsrum måste
iordningsställas samt möjliggöra separerat omklädningsrum för män och kvinnor, som saknas idag.
Dusch och toaletter behöver rustas upp. Tapetsering alt målning av vägar behövs, borttagande av
heltäckningsmattor samt bardisk.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Sörmarksgatan 207
Förändrat behov och orsak
Bra skick på verksamhetens lokaler. Köket är i behov av ett frysrum varpå nuvarande kylrum behöver
konverteras.
Hemsjukvården som har kontorslokaler på adressen börjar bli trångbodda och klarar inte av den
utökning av verksamheten som är önskvärd, vilket kan komma att innebära behov av nya lokaler.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Åsboholmsgatan 16
Förändrat behov och orsak
Precis som på Herrljungagatan behöver verksamheten se över ändamålsenligheten i sina
undervisningslokaler på lång sikt. Kan utbildningarna som idag bedrivs på två olika adresser
samlokaliseras och på så sätt skapa effektiva lösningar för verksamheten.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.6 Hemtjänst
Objekt

Förändrat behov

Dalsjövägen 25
Vård- och omsorgsboende, kontor Dalsjöfors
hemtjänst, restaurang, mötesplats Dalsjöfors.

Renovering / Upprustning

Druveforsvägen 32
Kontor Druvefors hemtjänst

Renovering / Upprustning

Engelbrektsgatan 2
Kontor Centrum hemtjänst

Renovering / Upprustning

Fagerhultsvägen 1
Vård- och omsorgsboende, kontor Viskafors
hemtjänst, mötesplats Viskafors och restaurang.

Renovering / Upprustning
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Objekt

Förändrat behov

Getängsvägen 26C
Kontor Norrby hemtjänst, verksamhetslokaler kyld
mat.

Renovering / Upprustning

Hagkällevägen 2, nya lokaler
Kontor Viskafors hemtjänst

Behov av byggnation

Klintesgatan 20 B
Kontor Sjöbo hemtjänst

Renovering / Upprustning

Sanderödkroken 1
Vård- och omsorgsboende, kontor Sandhults
hemtjänst, mötesplats Sandhult

Renovering / Upprustning

Stora vägen 31
Kontor Fristad hemstjänst, kontor hemsjukvård

Renovering / Upprustning

Trandaredsgatan 200
Kontor Trandared & Brämhult hemtjänst

Renovering / Upprustning

Dalsjövägen 25
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Brister i avloppssystem som påverkar fastighet och lokaler som behöver ses över så inga nya händelser
uppstår. Tidigare har golv gått sönder samt att lägenhet blivit förstörd av avloppsvatten.
Restaurang:
Lokalerna är slitna och ett underhållsbehov föreligger. Golven har fått tillsynsanmärkning på grund av
djupa fogar runt golvbrunnar. Golvet är dessutom slitet vilket förvårar rengöringen. Det finns även
behov av att se över lister och armaturer. På sommaren stiger temperaturen varpå arbetsmiljön blir
sämre och en översyn av värme/kylgivare är behövligt.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Druveforsvägen 32
Förändrat behov och orsak
Behov av uppsättning av skylt för verksamheten.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Engelbrektsgatan 2
Förändrat behov och orsak
Lokalerna har misstänkt mögelpåväxt, det är konstaterad dålig ventilation i fastigheter och medarbetare
har huvudvärk. Behov av snabb åtgärd.
Behov av ljusmätning i ett kontor som planeras göras om till kontor.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare
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Fagerhultsvägen 1
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgboende:
Underhållsbehov föreligger, väggar, tak o golv behöver uppdateras/bytas ut.
Låssystemet är gammalt med bland annat förlorade nycklar varpå ett nytt system behövs.
Hemtjänst:
Trånga lokaler insprängda på andra våning i Vård- och omsorgsboendet med brist på kontor och
sammanträdesrum. Lokalerna är utdömda av brandskyddet. Verksamheten kommer lämna sina lokaler
under 2021.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Getängsvägen 26C
Förändrat behov och orsak
Behov av att sätta upp väg för att skapa kontorsmöjligheter för personal.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Hagkällevägen 2, nya lokaler
Förändrat behov och orsak
Nuvarande lokaler på Fagerhultsvägen 1 är utdömda av Brandskydd. Inflyttning i nya lokaler på
Hagkällevägen 2 sker under 2021.

Inflyttning/Utflyttning
2020-12

Klintesgatan 20 B
Förändrat behov och orsak
Renovering av hårt nedslitna lokaler, väggar behöver tapetsering alt målning, golv bytas, köksinredning
och vitvaror bytas. Dessutom föreligger ett akut behov av större omklädningsrum.
För att skapa mer rum och funktionella lokaler finns även behov av att flytta väggar.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Sanderödkroken 1
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Behov av att installera grind mot gemensamhetsutrymmen. Kontraktsmålning behövs på avdelning
samt i brukarnas lägenheter.
En översyn av utemiljön behövs då nuvarande utformning skapar säkerhetsrisker för boenden,
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exempelvis fallolyckor vilket kan medföra allvarliga tillbud.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger då det är dålig ventilation i köket, kondens bildas i frysskåpen, trasiga dörrar
samt att serveringsdiskar bör kläs i rostfritt material för att underlätta rengöringen.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Stora vägen 31
Förändrat behov och orsak
I källarplan finns behov av omfattande renovering. Bland annat i form av omklädningsrum måste
iordningsställas samt möjliggöra separerat omklädningsrum för män och kvinnor, som saknas idag.
Dusch och toaletter behöver rustas upp. Tapetsering alt målning av vägar behövs, borttagande av
heltäckningsmattor samt bardisk.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Trandaredsgatan 200
Förändrat behov och orsak
Renoveringsbehov föreligger i form av byte av golv, målning av väggar och tak i entréplan samt ny
belysning.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.7 Kontor
Objekt

Förändrat behov

Fabriksgatan 11
Kontor, IT vård & omsorg

Behov av byggnation

Ramnåsgatan 1
Kontor

Renovering / Upprustning

Rekryteringslokal - nytt behov

Behov av byggnation

Åsboholmsgatan 16 och Skolgatan 28 - nya
lokaler
Kontor hemsjukvård

Behov av byggnation

Fabriksgatan 11
Förändrat behov och orsak
IT vård och omsorg har vuxit ur lokalen, och en planering för att utöka teknikgruppen pågår då de
även skall ta över tekniken på vård- och omsorgsboenden, vilket sker tidigast under 2021. Det behövs
en utökning av personalmatsal.
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Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Ramnåsgatan 1
Förändrat behov och orsak
Eventuell upprustning pga omflytt av verksamhet.
Förvaltningens administrativa personal finns placerade här. Viss administration flyttar ut under 2021,
vilket kan komma medföra behov av upprustning.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Rekryteringslokal - nytt behov
Förändrat behov och orsak
Behov av att hitta en permanent lösning för nämndens rekrytering av sommarvikarier.

Inflyttning/Utflyttning
2021-12

Åsboholmsgatan 16 och Skolgatan 28 - nya lokaler
Förändrat behov och orsak
Idag bedrivs verksamheten i två lokaler på olika adresser. En samlokalisering av dessa vore önskvärt för
att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt. Behov består således av såväl lokaler inklusive
förråd och parkering i ett geografiskt centralt område.

Inflyttning/Utflyttning
2021-12

5.8 Mötesplats
Objekt

Förändrat behov

Dalsjövägen 25
Vård- och omsorgsboende, kontor Dalsjöfors
hemtjänst, restaurang, mötesplats Dalsjöfors.

Renovering / Upprustning

Gamla Kyrkvägen 6
Vård- och omsorgsboende, restaurang, mötesplats
Fristad.

Renovering / Upprustning

Margaretagatan 5
Restaurang, mötesplats Norrmalm.
Sanderödkroken 1
Vård- och omsorgsboende, kontor Sandhults
hemtjänst, mötesplats Sandhult

Renovering / Upprustning

Sjöbohuset
Mötesplats Sjöbo.

Planerad byggnation
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Objekt

Förändrat behov

Söderkullagatan 64-66
Vård- och omsorgsboende, restaurang, mötesplats
Svärdfästet.

Renovering / Upprustning

Dalsjövägen 25
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Brister i avloppssystem som påverkar fastighet och lokaler som behöver ses över så inga nya händelser
uppstår. Tidigare har golv gått sönder samt att lägenhet blivit förstörd av avloppsvatten.
Restaurang:
Lokalerna är slitna och ett underhållsbehov föreligger. Golven har fått tillsynsanmärkning på grund av
djupa fogar runt golvbrunnar. Golvet är dessutom slitet vilket förvårar rengöringen. Det finns även
behov av att se över lister och armaturer. På sommaren stiger temperaturen varpå arbetsmiljön blir
sämre och en översyn av värme/kylgivare är behövligt.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Gamla Kyrkvägen 6
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende;
Underhållsbehov föreligger, gemsamhetsytan är i behov av ommålning och uppdatering.
Vid utflytt/byte av brukare genomförs badrumsrenovering, sker löpande.
Restaurang:
Verksamheten har problem med ventilationen varpå den behöver ses över. Utsuget över stekborden
fungerar inte. Golven är trasiga med spruckna fogar. Verksamheten har även problem med
mögelbildning trots rengöring.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Margaretagatan 5
Förändrat behov och orsak
Mötesplats:
Lokalerna är inte anpassade efter behovet, för liten. Finns i dagsläget inget kontor.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare
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Sanderödkroken 1
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Behov av att installera grind mot gemensamhetsutrymmen. Kontraktsmålning behövs på avdelning
samt i brukarnas lägenheter.
En översyn av utemiljön behövs då nuvarande utformning skapar säkerhetsrisker för boenden,
exempelvis fallolyckor vilket kan medföra allvarliga tillbud.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger då det är dålig ventilation i köket, kondens bildas i frysskåpen, trasiga dörrar
samt att serveringsdiskar bör kläs i rostfritt material för att underlätta rengöringen.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Sjöbohuset
Förändrat behov och orsak
Planering pågår med aktivitetshus på Sjöbo torg. Flera förvaltningar och övriga aktörer är involverade.
Flytt av verksamhet när detta är klart. Verksamheterna samsas idag i tillfällig lokal.

Söderkullagatan 64-66
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Underhållsbehov, ommålning av väggar, tak och lister i gemensamhetsutrymme, omklädningsrum,
hissar samt entrén nedre plan/baksida. En översyn och uppdatering av belysningen behövs.
Det behöver även utredas om det är möjligt att flytta tvättstugorna in i befintliga verksamhetslokaler.
Restaurang:
Tillsynsanmärkningar finns då frysdörr är rostig och flagar. För att optimera arbetssätten behövs även
en ny diskinlämning.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.9 Restaurang
Objekt

Förändrat behov

Dalsjövägen 25
Vård- och omsorgsboende, kontor Dalsjöfors
hemtjänst, restaurang, mötesplats Dalsjöfors.

Renovering / Upprustning

Engelbrektsgatan 2
Restaurang

Renovering / Upprustning

Fagerhultsvägen 1
Vård- och omsorgsboende, kontor Viskafors
hemtjänst, mötesplats Viskafors och restaurang.

Renovering / Upprustning
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Objekt

Förändrat behov

Gamla Kyrkvägen 6
Vård- och omsorgsboende, restaurang, mötesplats
Fristad.

Renovering / Upprustning

Hestra Ringväg 6/ Restaurang Hestra Midgård
Restaurang

Renovering / Upprustning

Klintesväng 4-8

Renovering / Upprustning
Avetablering

Margaretagatan 5
Restaurang, mötesplats Norrmalm.
Sanderödkroken 1
Vård- och omsorgsboende, kontor Sandhults
hemtjänst, mötesplats Sandhult

Renovering / Upprustning

Söderkullagatan 64-66
Vård- och omsorgsboende, restaurang, mötesplats
Svärdfästet.

Renovering / Upprustning

Våglängdsgatan 153
Äldreboendet innehåller även restaurang.
Tvättstugan nyttjas till resursgruppens verksamhet.

Renovering / Upprustning

Dalsjövägen 25
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Brister i avloppssystem som påverkar fastighet och lokaler som behöver ses över så inga nya händelser
uppstår. Tidigare har golv gått sönder samt att lägenhet blivit förstörd av avloppsvatten.
Restaurang:
Lokalerna är slitna och ett underhållsbehov föreligger. Golven har fått tillsynsanmärkning på grund av
djupa fogar runt golvbrunnar. Golvet är dessutom slitet vilket förvårar rengöringen. Det finns även
behov av att se över lister och armaturer. På sommaren stiger temperaturen varpå arbetsmiljön blir
sämre och en översyn av värme/kylgivare är behövligt.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Engelbrektsgatan 2
Förändrat behov och orsak
Tillsynsanmärkning finns på grund av undermålig ventilation. Utöver det finns trasiga väggar samt att
en översyn av utrustning är behövligt, bland annat finns gamla och högljudda blandare.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Fagerhultsvägen 1
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgboende:
Underhållsbehov föreligger, väggar, tak o golv behöver uppdateras/bytas ut.
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Låssystemet är gammalt med bland annat förlorade nycklar varpå ett nytt system behövs.
Hemtjänst:
Trånga lokaler insprängda på andra våning i Vård- och omsorgsboendet med brist på kontor och
sammanträdesrum. Lokalerna är utdömda av brandskyddet. Verksamheten kommer lämna sina lokaler
under 2021.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Gamla Kyrkvägen 6
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende;
Underhållsbehov föreligger, gemsamhetsytan är i behov av ommålning och uppdatering.
Vid utflytt/byte av brukare genomförs badrumsrenovering, sker löpande.
Restaurang:
Verksamheten har problem med ventilationen varpå den behöver ses över. Utsuget över stekborden
fungerar inte. Golven är trasiga med spruckna fogar. Verksamheten har även problem med
mögelbildning trots rengöring.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Hestra Ringväg 6/ Restaurang Hestra Midgård
Förändrat behov och orsak
Lokalerna är i behov av underhåll då lokalerna är slitna samt att verksamheten fått tillsynsanmärkningar.
Det finns mögel i lokalerna, vitvarorna lever inte upp till standard, det saknas lokc över elkontakter och
vissa av kontakterna är lösa. Kakelplattor sitter lösa samt lossnar och saknas därmed på vissa ställen.
Ventilationen i köket är ej tillfredsställande.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Klintesväng 4-8
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Verksamheten är uppdelad på tre hus, vilket försvårar fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och
personalbemanning. Tanken är att boendet stängs i samband med att nytt Vård- och omsorgsboende
tas i drift under 2024, dock är det osäkert om det är möjligt ur beläggningssynpunkt.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger på grund av mycket slitna och dåliga golv med halkrisk samt trasiga dörrar.
Tvätteri:
Lokal belagd med en AML 6:6a och behov av nya lokaler föreligger. Inlämnat önskemål om att flytta
verksamheten till Kvibergsgatan och nyttja de tvätteriresurser som finns där.
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Inflyttning/Utflyttning
2025

Margaretagatan 5
Förändrat behov och orsak
Mötesplats:
Lokalerna är inte anpassade efter behovet, för liten. Finns i dagsläget inget kontor.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Sanderödkroken 1
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Behov av att installera grind mot gemensamhetsutrymmen. Kontraktsmålning behövs på avdelning
samt i brukarnas lägenheter.
En översyn av utemiljön behövs då nuvarande utformning skapar säkerhetsrisker för boenden,
exempelvis fallolyckor vilket kan medföra allvarliga tillbud.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger då det är dålig ventilation i köket, kondens bildas i frysskåpen, trasiga dörrar
samt att serveringsdiskar bör kläs i rostfritt material för att underlätta rengöringen.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Söderkullagatan 64-66
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Underhållsbehov, ommålning av väggar, tak och lister i gemensamhetsutrymme, omklädningsrum,
hissar samt entrén nedre plan/baksida. En översyn och uppdatering av belysningen behövs.
Det behöver även utredas om det är möjligt att flytta tvättstugorna in i befintliga verksamhetslokaler.
Restaurang:
Tillsynsanmärkningar finns då frysdörr är rostig och flagar. För att optimera arbetssätten behövs även
en ny diskinlämning.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

Våglängdsgatan 153
Förändrat behov och orsak
En permanent lösning av parkeringssituationen i anslutning till Våglängdsgatan 153 behöver utredas
och säkerställas, en tillfällig lösning är gjord för att hantera och åtgärda de akuta problemen.
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Underhållsbehov föreligger i form av ommålning, dörröppnare till administration, markiser, radiatorer i
personalrum. Rampen vid dörren till innegården behöver höjas.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

5.10 Övrigt
Objekt

Förändrat behov

Klintesväng 4-8

Renovering / Upprustning
Avetablering

Tvätteri
Tvätteri

Behov av byggnation

Våglängdsgatan 153
Äldreboendet innehåller även restaurang.
Tvättstugan nyttjas till resursgruppens verksamhet.

Renovering / Upprustning

Klintesväng 4-8
Förändrat behov och orsak
Vård- och omsorgsboende:
Verksamheten är uppdelad på tre hus, vilket försvårar fysisk tillgänglighet, arbetsmiljö och
personalbemanning. Tanken är att boendet stängs i samband med att nytt Vård- och omsorgsboende
tas i drift under 2024, dock är det osäkert om det är möjligt ur beläggningssynpunkt.
Restaurang:
Underhållsbehov föreligger på grund av mycket slitna och dåliga golv med halkrisk samt trasiga dörrar.
Tvätteri:
Lokal belagd med en AML 6:6a och behov av nya lokaler föreligger. Inlämnat önskemål om att flytta
verksamheten till Kvibergsgatan och nyttja de tvätteriresurser som finns där.

Inflyttning/Utflyttning
2025

Tvätteri
Förändrat behov och orsak
Idag är verksamheten utspridd på flera adresser varpå det finns önskemål om att samla kontor och
verksamhet på ett ställe. Genom att samla verksamheten på ett nytt ställa skulle arbetsmiljön förbättras,
ändamålsenliga lokaler tillgodoses samt att standarden för verksamhetens utövning enklare skulle kunna
uppfyllas. Nuvarande tvätterilokaler har såväl undermåliga rum som maskiner och de kontorslokaler
som verksamheten har idag är utdömda. Därav planeras och genomförs en tillfällig flytt av
verksamhetens kontorslokaler till Kyllared.

Inflyttning/Utflyttning
2021-06
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Våglängdsgatan 153
Förändrat behov och orsak
En permanent lösning av parkeringssituationen i anslutning till Våglängdsgatan 153 behöver utredas
och säkerställas, en tillfällig lösning är gjord för att hantera och åtgärda de akuta problemen.
Underhållsbehov föreligger i form av ommålning, dörröppnare till administration, markiser, radiatorer i
personalrum. Rampen vid dörren till innegården behöver höjas.

Inflyttning/Utflyttning
2028 eller senare

6 Vård- och äldrenämndens prioriteringar
För nämnden är det av stor vikt att två (2) nya vård- och omsorgsboenden kommer tillstånd för att
tillgodose det ökade behovet av platser samt att kunna ersätta och förhoppningsvis avveckla befintliga
boenden som inte håller måttet av fysisk tillgänglighet, god arbetsmiljö samt ekonomisk hållbarhet. I
dagsläget har ett nytt vård- och omsorgsboende kommit långt i planeringen, Kristinegränd, men det är
av stor vikt att ytterligare ett boende prioriteras i planeringen.
Det finns sedan tidigare ett beslut i Kommunfullmäktige att alla vård- och omsorgsboenden ska ha
sprinklers installerade. Så är det inte i dagsläget, varpå det är av vikt att detta kommer till stånd i de
vård- och omsorgsboenden som fortfarande inte har det installerat.
Fungerande lokaler är av stor vikt för nämndens verksamhet, då de som tidigare nämnts står för en stor
del av verksamhetens och medarbetarnas arbetsmiljö. Därav är det av stor vikt att lokalerna håller en
god standard varpå en allmän upprustning och renovering behöver göras i de lokaler där underhållet är
eftersatt och lokalerna därmed är undermåliga. Det är även av vikt att få en översyn inklusive
dokumentation kring lokalernas ventilation då den alltför ofta är uppe på diskussion och upplevs
otillräcklig.
Nämnden har sedan tidigare planerat för nya lokaler att bedriva tvätteriverksamheten i, då den idag är
utspridd på flertalet adresser. Nuvarande kontorslokaler är utdömda och tillfälliga lokaler är inhyrda på
Kyllared. Samtidigt pågår en rättsprocess kring avtal gällande lokaler som inte är optimala. Det är av
stor vikt att verksamheten snarast får en permanent lösning med ändamålsenliga lokaler som
verksamheten kan samlas kring.

Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024
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SKRIVELSE
Datum

2021-01-26
Karin Redberg
Handläggare
033 353583
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Instans

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2020-00315 1.1.3.1

Gåva till demensteamet
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att ta emot gåvan till demensteamet från
Sparbanken Sjuhärad om 10.000 kronor i enlighet med donatorns intentioner.
Ärendet i sin helhet
Anställda i Sparbanken Sjuhärad får, i samarbete med bankens ägare
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, en gång om året möjlighet att ge ett bidrag till en
verksamhet, förening eller ett ändamål.
En anställd i Sparbanken Sjuhärad vill ge en gåva om 10.000 kronor med
följande motivering:
”Ett bidrag till Demensteamet som de kan använda i sin verksamhet för att
utveckla och anordna träffar, studiecirklar och andra aktiviteter för drabbade
och framförallt för de anhöriga. Demens är en sjukdom som är oerhört jobbig
för den drabbade men det är ännu mer en ”anhörigsjukdom” som drabbar de
anhöriga oerhört mycket – som behöver all stöd och stöttning de kan få som
hjälp på vägen.”
Vård- och äldrenämnden ser positivt på initiativet och beslutar att ta emot
gåvan.
Beslutsunderlag
1. Information från donator.
Samverkan
Informeras vid FSG 2021-01-20.
Beslutet expedieras till
1. Ekonomifunktionen
2. Sparbanken Sjuhärad
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

Sida
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Datum

Instans

2020-01-26

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2021-00002 3.7.2.0

Lena Elliot
Handläggare
033 353666

Ersättning till LOV-företag 2021
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att:
Höja timersättningen för LOV-företagen 2021 enligt fastställt OPI-index 2021,
1,5 %.
Årligen höja ersättningen till LOV-företagen enligt fastställt OPI-index utan
förslag från nämnden, förutom i de fall nämnden avser att ändra
förutsättningarna för ersättningen som kan påverka nivån. I de fall sådana
förutsättningar föreligger ska det framgå av nämndens budget inför kommande
år.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens
ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att
nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle
behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen
föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att
ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL
publicerar i december varje år.
Kommunstyrelsen beslutade om utredningens förslag (dnr 152/2019) på sitt
sammanträde 2019-11-11 och Kommunfullmäktige fastslog förändringen 2019
12 19.
Dock togs inget beslut om förändrat beslutsgång, varpå Vård- och
äldrenämnden årligen ska föreslå LOV-företagens ersättningsnivå till
Kommunstyrelsen.
Att Vård- och äldrenämnden årligen ska inkomma om förslag till
ersättningsnivåer till Kommunstyrelsen när priset är bundet till en
indexuppräkning upplevs inte av nämnden som ett effektivt arbetssätt. Kan
nämndens beslut om förslag till ersättningsnivå uteslutas skulle det årliga priset
snabbare kunna kommuniceras till de berörda företagen och en mer effektiv
intern organisation uppstå. Nämndens förslag till ersättningsnivå kan utifrån
Kommunfullmäktiges beslut om att uppräkning ska göras utifrån fastställt OPI
index heller inte påverkas.

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutsunderlag
1. Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021
Samverkan
Informeras vid FSG 2021-01-20.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Johan Wikander
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga 1

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
444
Utanför tätort
456
Tillägg för heltid
7
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort
Tillägg för heltid

Privat utförare
kr/timma
357
369
7

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren. Ersättningsbeloppet är det samma som
för "grundbemanningen".
Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid oplanerad frånvaro kontaktas biståndshandläggaren senast nästkommande vardag. Vid brukares akuta
sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen (48 timmar från den första frånvaron) med
planerad tid.

Sida
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Datum

Instans

2020-01-26

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2021-00005 1.1.3.1

Maria Rangefil
Handläggare
033 357015

Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i
upphandling Digitalt trygghetssystem inklusive
larmcentral
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar att anta yttrande i mål 7509-20, daterat 202101-08 och översända detsamma till förvaltningsrätten
Ärendet i sin helhet
Vård- och äldrenämnden beslutade den 15 december att anta anbud lämnat av
Everon i upphandlingen Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral.
Den 23 december 2020 inkom Tunstall AB till förvaltningsrätten med en
ansökan om överprövning av Vård- och äldrenämndens tilldelningsbeslut i
upphandling Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral. Tunstall anser att
kommunens beslut att förkasta Tunstalls anbud är felaktigt. Tunstall framför
vidare att företaget baserat på det underlag som kommunen lämnat ut inte kan
bekräfta att Everons anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav i
upphandlingen. Tunstall yrkar att förvaltningsrätten förordnar att Borås
kommuns upphandling ska rättas alternativt göras om.
I samband med att Vård- och äldrenämnden underrättats om överprövningen
har nämnden getts tillfälle att yttra sig till förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
1. Föreläggande i mål 7509-20, 2020-12-23
2. Yttrande i mål 7509-20, 2021-01-08
Samverkan
Informeras vid FSG 2021-01-20
Beslutet expedieras till
1. Koncerninköp, Borås Stad

Johan Wikander
Ordförande

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Maria Jonsson
Förvaltningschef

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I JÖNKÖPING

Aktbilaga 8
Mål nr. 7509-20

FÖRELÄGGANDE
2020-12-23

Borås Stad,
Upphandlingsenheten

2020-00039IN

Parter: Tunstall AB ./. Borås Stad, Upphandlingsenheten
Målet gäller: överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Lämna ett yttrande till domstolen

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna.
Domstolen måste ha yttrandet senast den 5 januari 2021. När tiden har gått ut kan
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 7509-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om ni har frågor: 036-15 66 74
Anethe Idén
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-4

Dok.Id 354707

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Hamngatan 15
Telefon
036-15 66 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 2201
550 02 Jönköping

E-post
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I JÖNKÖPING

Förvaltningsrätten i Jönköping

INKOM: 2020-12-23
MÅLNR: 7509-20
AKTBIL: 1

ANSÖKAN OM ÖVERPRÖVNING AV UPPHANDLING
Sökande:

Tunstall AB, org. nr. 556135-1197 (”Tunstall”)

Ombud:

Advokat Sven Vaxenbäck och biträdande jurist Jörgen Skalmerud
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Box 1711, 111 87 Stockholm
E-post: sven.vaxenback@msa.se och jorgen.skalmerud@msa.se

Upphandlande

Borås kommun, org. nr. 212000-1561

myndighet:
Saken:

Överprövning av upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling (”LOU”)

A.

Yrkanden m.m.

1.

Tunstall yrkar att förvaltningsrätten förordnar att Borås kommuns upphandling
Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral, dnr 2020-00039IN, ska rättas
alternativt göras om.

2.

Bestämmelserna i LOU rörande avtalsspärr (20 kap. 1 §) och förlängd avtalsspärr
(20 kap. 8 §) gäller för upphandlingen. Kommunen har i sin underrättelse om

LEGAL#20306288v2

tilldelningsbeslut (Bilaga 1) felaktigt angivit att avtalsspärr gäller till och med den
26 december 2020 och att kommunen får teckna avtal den 28 december 2020.
Tunstall får därför be förvaltningsrätten att skyndsamt meddela kommunen att
ansökan om överprövning inkommit så att kommunen inte ingår avtal om
upphandlingen i strid med LOU.

S1-ZqolTD-ByefbcieaP
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B.

Bakgrund

3.

Upphandlingen avser anskaffning av varor och tjänster i form av ett digitalt
trygghetssystem inklusive larmcentral och genomförs som ett förhandlat förfarande
med föregående annonsering. Upphandlingsföreskrifterna bifogas (Bilaga 2).

4.

Av underrättelsen om tilldelningsbeslutet (se Bilaga 1) framgår att kommunen
bedömt att Tunstall inte uppfyllt samtliga obligatoriska krav i upphandlingen.

5.

Av underrättelsen framgår även att kommunen beslutat att teckna avtal med Everon
Sverige AB (”Everon”).

C.

Grunder

6.

Tunstall anser att kommunens beslut att förkasta Tunstalls anbud är felaktigt.

7.

Tunstall kan vidare inte, baserat på det underlag som lämnats ut till Tunstall,
bekräfta att Everons anbud uppfyller samtliga obligatoriska krav som uppställts
i upphandlingen.

8.

Kommunens agerande har inneburit att Tunstall lidit, eller i vart fall riskerar att lida,
skada i den mening som avses i 20 kap. 6 § LOU.

D.

Begäran om anstånd med utveckling av grunder

9.

Med anledning av den överhängande risken att kommunen inte har för avsikt att låta
den lagstadgade avtalsspärren löpa fullt ut, har Tunstall fokuserat på att få in denna
ansökan till förvaltningsrätten så snart möjligt innan jul för att inte förlora rätten att
ansöka om överprövning av upphandlingen pga. avtalstecknande.

10.

Med anledning av jul- och nyårsledigheter, behovet av att vidta nödvändiga
avstämningsåtgärder och kommunens pågående handläggning av Tunstalls begäran
om utfående av allmänna handlingar och ytterligare upplysningar enligt 12 kap. 13 §
LOU, begär Tunstall anstånd med att utveckla grunderna för ansökan om
överprövning t.o.m. den 11 januari 2021.
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Stockholm den 23 december 2020

Sven Vaxenbäck

Jörgen Skalmerud

Bilagor
Bilaga 1

Underrättelsen om tilldelningsbeslutet

Bilaga 2

Upphandlingsföreskrifterna

Bilaga 3

Fullmakt
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I JÖNKÖPING

Referens
Jan Nilsson

Datum
2020-12-16

Diarienummer
2020-00039IN

INKOM: 2020-12-23
MÅLNR: 7509-20
AKTBIL: 2

UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT

1. Uppdragsgivare
Borås Stad, Vård- och äldreförvaltningen
2. Uppdragsbeskrivning
Uppdraget har omfattat upphandling av Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral
3. Diarienummer och benämning
2020-00039IN, Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral
4. Upphandlingsform
Förhandlat förfarande
5. Inkomna anbud
1. Everon Sverige AB, organisationsnummer 559073-8992
2. Tunstall AB, organisationsnummer 556135-1197
6. Kvalificering av anbudsgivare
Nedan anges vilka anbudsgivare gick vidare till kvalificering av anbud.
1. Everon Sverige AB
2. Tunstall AB
7. Kvalificering av anbud
Nedan anges vilka anbudsgivare som är kvalificerade för att gå vidare till utvärdering.
1. Everon Sverige AB
Nedan anges vilka anbudsgivare som ej är kvalificerade för att gå vidare till utvärdering
och skälen till det.
2. Tunstall AB
Enligt punkt 2.2.1.1 i Upphandlingsföreskrifter ska samtliga krav vara uppfyllda vid anbudets
inlämnande. UM har efter typfallsvisningen och tester sett att flera krav inte är uppfyllda.

1

8. Anbudsutvärdering
Utvärdering har skett enligt principen bästa förhållande mellan pris och kvalitet med efterföljande
förhandling.
Anbudsgivare 1, Everon Sverige AB, har det sammanlagda bästa resultatet efter förhandlingar.
9. Avtalsperiod
Avtal tecknas för 5 år med möjlighet till förlängning i maximalt 60 månader.

10. Beslut
Beslut har fattats att teckna avtal med vinnande anbudsgivare,
Everon Sverige AB, med organisationsnummer 559073-8992
Se bifogat beslut från Vård- och äldrenämnden Dnr: VAN 2020-00312 1.1.3.1

11. Avtalsspärr
2020-12-16:
Underrättelse om tilldelningsbeslut lämnas elektroniskt.
2020-12-17 – 2020-12-26:
Tidsfristen löper. Den upphandlande myndigheten får inte avsluta upphandlingen.

2020-12-28:
Tidsfristen har löpt ut. Den upphandlande myndigheten får teckna avtal.
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I JÖNKÖPING
INKOM: 2020-12-23
MÅLNR: 7509-20
AKTBIL: 3

Upphandlingsföreskrifter
Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral

Diarienummer:
2020-00039IN

Upphandlingsföreskrifter

Upphandlingsunderlagets dokumentstruktur
Upphandlingsföreskrifter (detta dokument)
Bilaga 1 Utvärderingsmodell
Bilaga 2 Svarsbilaga
Bilaga 3 Kravspecifikation (kommer att bli Avtalsbilaga 3)
Bilaga 4 Definitioner (kommer att bli Avtalsbilaga 4)
Bilaga 5 Typfall
Bilaga 6 Uppstartsprojekt (kommer att bli Avtalsbilaga 6)
Bilaga 7 Införandeprojekt (kommer att bli Avtalsbilaga 7)
Huvudavtal
Avtalsbilaga 1 Partnerskap_samverkansmodell
Avtalsbilaga 2 Drift_underhåll_supportavtal
Avtalsbilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal
Avtalsbilaga 9 Borås Stad Uppförandekod
Planritningar för typfall
Typfall 3 Planritning Ordinärt boende
Typfall 4 Planritning Särskilt boende
Planritningar för uppstartsprojekt
Planritning Bodagatan 36 Plan 1-3 (vänstra sidan)
Planritning Österlånggatan 4 plan 4
Planritning Österlånggatan 4 plan 5
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Diarienummer:
2020-00039IN

Upphandlingsföreskrifter

1 Allmän orientering
1.1 Inledning
Borås Stad org.nr: 212000-1561, inbjuder intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på
Digitalt trygghetssystem inklusive larmcentral.
Upphandlingen genomförs och administreras av Borås Stads Koncerninköp.
I de följande dokumenten benämns upphandlande myndighet som UM eller Borås Stad.
1.2

Objekt och omfattning

UM efterfrågar en helhetstjänst som uppfyller 1.3 Syfte och målsättning samt uppfyller ställda
krav i Bilaga 3 Kravspecifikation. Totalt värde för upphandlingen uppskattas till 90 miljoner SEK.
Upphandlingen omfattar följande områden:


Webbaserat IT-system



Mobilapplikation



Kommunikationsenhet (Hubb)



Välfärdsteknik



Mobil kommunikationsenhet (Mobilt trygghetslarm)



Larmcentral



Partnerskap



Drift, underhåll och support av IT-system och Mobilapplikation



Drift, underhåll och support av Hubb, Välfärdsteknik och Mobilt trygghetslarm



Uppstartsprojekt



Införandeprojekt



Utbildning



Konsulttjänster

Estimerade volymer i upphandlingsunderlaget är inte garanterade inköp av Borås Stad.
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Diarienummer:
2020-00039IN

Upphandlingsföreskrifter

1.3 Syfte och målsättning
Syftet med att upphandla Digitalt trygghetssystem inklusive Larmcentral är att skapa trygghet för
brukare i Borås Stad. För att den nya tekniken ska skapa trygghet behöver den vara intuitiv och
säker att använda för både personal och brukare. Digitalt trygghetssystem och tillhörande
Välfärdsteknik som upphandlas ska även främja den enskilde personens självständighet,
personliga integritet, delaktighet, aktivitet och valfrihet.
Upphandlingen syftar även till att hitta lösningar som hjälper personalen och avlastar från arbete
som inte är värdeskapande, så att personalen kan fokusera på de omvårdnadsbehov som kräver
mänskliga resurser och inte kan tillgodoses på annat sätt.
Målsättningen är att hitta en leverantör som Borås Stad kan ha ett partnerskap med gällande
Digitalt trygghetssystem där man har en djupgående samverkan under avtalstiden. Med ett
partnerskap menas att båda parter ser ett värde i relationen och tillsätter resurser som kan
samverka för att utveckla Tjänsten.
Borås Stad har dedikerade resurser och är van vid förvaltning av IT-system samt att tillsammans
med leverantör delta i testning och utveckling. Borås Stad kan även bidra med beskrivning av nya
behov och idéer till förbättringar.
1.4

Avtalstecknande

Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en (1) Leverantör.
Avtal ska undertecknas av behörig företrädare för respektive part.
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2.1 Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
2.2
2.2.1

Anbudsföreskrifter
Krav på Anbudsgivare

Krav och utvecklingskrav
Anbudsgivaren ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven i
upphandlingsunderlaget. Krav på Anbudsgivaren och tjänsten måste uppfyllas. Uppfylls inte
samtliga krav förkastas anbudet.
Upphandlingsunderlaget innehåller även utvecklingskrav som är till för att anbudsgivaren ska
kunna erbjuda en lösning som ska utvecklas under avtalstiden. Utvecklingskraven kommer att
behandlas under förhandlingarna. Om föreslagen lösningen för ett utvecklingskrav inte är
godtagbar kan UM välja att avstå från det.
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Anbudssvar
Anbudsgivaren är ansvarig för att efterfrågad information anges och att begärda dokument
bifogas anbudet samt att samtliga krav är uppfyllda. Anbudsgivaren uppmanas därför att
noggrant gå igenom och kontrollera sitt anbud innan det lämnas in. Anbudet ska följa
upphandlingsunderlagets struktur för att granskning och utvärdering av anbuden ska kunna ske
på ett effektivt och rättvist sätt.
Om Anbudsgivaren avstår från att svara på någon av de ställda frågorna kommer detta att tolkas
som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras, detsamma gäller för hänvisning
till ej efterfrågade bilagor. Om Anbudsgivaren gjort ändringar eller tillägg i upphandlingsdokument som ej efterfrågats kan Anbudsgivaren komma att uteslutas.
Reservationer accepteras inte. Optioner som inte uttryckligen efterfrågas kommer inte att beaktas.
Bifogade dokument
Anbudssvar som hänvisar till efterfrågade bifogade bilagor, som används som bevisning av krav,
ska tydligt referera till sida, rubrik och stycke i bilagan. Om det ej uppfylls kan anbudet komma
att förkastas.
Anbudsspråk
Anbudet ska vara författat på svenska. Certifikat, intyg, bevis eller liknande kan vara författade på
engelska.
Ersättning
Ersättning för upprättande av anbud utgår inte.
2.2.2

Acceptans

Genom anbudssvar accepterar Anbudsgivaren samtliga föreskrivna krav och villkor i
upphandlingsunderlaget. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor
är sanningsenliga.
2.2.3

Kommunikation under anbudstiden

Kommunikation med Anbudsgivare sker under anbudstiden endast via upphandlingssystemet
TendSigns frågor och svarsfunktion.
Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under Frågor och svar.
För att underlätta för alla parter ska varje fråga hänvisas till upphandlingsunderlagets angivna
rubriknumrering och när de gäller bilagor ska bilaga, flik/sida, rubrik och stycke anges.
Om Anbudsgivaren upplever upphandlingsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende
är det viktigt att UM kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Innan anbud lämnas uppmanas
Anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter i upphandlingen har tillkommit.
Frågor ska ställas senast tio (10) dagar före sista anbudsdag. Frågor och svar publiceras löpande
förutom mellan 2020-06-25 till 2020-08-02 som är vår semesterperiod. Svar ges fram till senast
sex (6) dagar före sista anbudsdag.
Frågor och svar ska betraktas som en del av upphandlingsunderlaget.
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Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt till och med sex (6) månader från att sista anbudet efter förhandling är
inlämnat.
Vid eventuell överprövning är Anbudsgivaren bunden av sitt anbud till dess överprövningen är
avslutad genom lagakraftvunnen dom plus ytterligare två (2) månader.
2.2.5

Anbudslämning

UM accepterar endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign,
www.tendsign.com. Inkomna anbud i annan form än ovan nämnda förkastas.
Anbudsgivarens registrerade användare i TendSign ska vara behörig att lämna anbud för
företagets räkning. På begäran ska detta kunna styrkas.
2.2.6

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget.
2.2.7

Pris

Priserna ska anges i bilaga 1 Utvärderingsmodell. Priserna ska vara i SEK exklusive mervärdeskatt
och inkludera samtliga åtaganden enligt upphandlingsunderlaget.
2.3 Prövning av inkomna anbud
Att bedöma inkomna anbud innebär en process i två (2) steg:
1. Anbudsprövning
2. Utvärdering av anbudet
2.4 Förhandling
Vid godkänd anbudsprövning kommer förhandlingar att inledas.
För mer information om förhandlingen se kapitel 5.
2.5 Tilldelningsbeslut
Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post, via TendSign, till den epostadress som angetts vid inlämnande av anbud.
Tilldelningsbeslut utgör ej accept, bindande avtal föreligger först när båda parter undertecknat
avtalshandlingar.
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2.6 Avbrytande av upphandling
UM förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om politiska beslut fattas eller
organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för
upphandlingens fullföljande.
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden har ett pris som överstiger anslag eller
budgeterade medel, eller på annat sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och samtliga
anbud förkastas. Anbud kan även komma att förkastas om inte ett acceptabelt Partnerskap kan
uppnås under förhandlingarna.
Om upphandlingen avbryts kommer samtliga Anbudsgivare att underrättas om detta.
2.7
2.7.1

Jäv / Sekretess
Jäv

Offentlig upphandling ska ske utan ovidkommande hänsyn, d v s handläggningen ska ske
objektivt.
En upphandling ska skötas så att partiskhet inte rimligen kan uppkomma.
Anbudsgivare som är medveten om eller misstänker att jävsituation kan föreligga ska anmäla
detta till ansvarig upphandlare.
2.7.2

Upphandlingens sekretess

Borås Stad lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att inkomna
anbud omfattas av absolut sekretess till dess tilldelningsbeslut har fattats. Anbudet blir efter
tilldelningsbeslut offentlig handling. En Anbudsgivare som anser att uppgifter som lämnats i
anbudsansökan uppfyller villkoren för kommersiell sekretess (31 kap. 16 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) om affärs- och driftsförhållanden) ska i sin anbudsansökan tydligt ange
en begäran om sekretess.
En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada som
Anbudsgivare skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med preciseringar
och motivering ska bifogas anbudet.
En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut och Borås Stad kan
inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut.
Ett sekretessbeslut kan överklagas till kammarrätten.
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3 Kvalificering av Anbudsgivare
3.1
3.1.1

Miljö, kvalitet och informationssäkerhet
Miljöledningssystem

Anbudsgivare ska arbeta enligt ett miljöledningssystem, antingen i form av certifiering från tredje
part ISO 14001 eller likvärdigt eller i form av eget dokumenterat miljöledningssystem.
Miljöledningssystemet ska omfatta miljöpolicy, verksamhetsbeskrivning, kartläggning av
verksamhetens betydande miljöpåverkan, innehålla en handlingsplan (avseende hur miljöpåverkan
ska minska, utpekande av ansvar och årlig uppföljning), samt årlig intern eller externrevidering av
hela systemet.
Som bevis ska till anbudet bifogas antingen kopia på certifikat alternativt beskrivning av
miljöledningssystemet samt ett revisionsprotokoll som är daterat och undertecknat av ledningen
hos Anbudsgivaren och i förekommande fall extern revisor.
3.1.2

Kvalitetssäkring

Anbudsgivare ska arbeta enligt ett kvalitetssäkringssystem, antingen i form av certifiering från
tredje part ISO 9001 eller likvärdigt eller i form av eget dokumenterat kvalitetssäkringssystem.
Som bevis ska till anbudet bifogas antingen kopia på certifikat alternativt beskrivning av
kvalitetssäkringssystemet samt ett revisionsprotokoll som är daterat och undertecknat av
ledningen hos Anbudsgivaren och i förekommande fall extern revisor.
3.1.3

Ledningssystem för informationssäkerhet

Anbudsgivaren och eventuell underleverantör av larmcentral ska arbeta enligt ett ledningssystem
för informationssäkerhet, i form av certifiering i ISO 27000 eller i form av eget dokumenterat
arbete som bygger på denna standard.
Som bevis ska till anbudet bifogas antingen kopia på certifikat alternativt beskrivning av
ledningssystemet för informationssäkerhet samt ett revisionsprotokoll som är daterat och
undertecknat av ledningen hos Anbudsgivaren och i förekommande fall extern revisor.
Gäller för Anbudsgivaren och eventuell underleverantör av larmcentral.
3.2 Uppförandekod för Anbudsgivaren
Det åligger Anbudsgivare att informera sig om innehållet och avge försäkran om att denna
efterlevs, se Avtalsbilaga 9 Borås Stads uppförandekod.
3.3 Samverkansavtal för larmcentral
Om anbudsgivaren ej har egen larmcentral ska det finnas ett samverkansavtal med en larmcentral.
Samverkansavtalet ska tydligt reglera parternas ansvar och visa att Anbudsgivaren kommer att ha
det fulla ansvaret för larmcentralen gentemot Borås Stad. Borås Stad ska enbart ha en avtalspart
som ansvarar för hela leveransen. Samverkansavtalet ska vara undertecknat av båda parter.
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4 Anbudsprövning
Granskningen omfattar följande:


Att anbudet har inkommit i tid.



Att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och svar på ställda frågor.



Att anbudet följer den struktur som beskrivs i upphandlingsunderlaget.



Att anbudet uppfyller samtliga ställda krav.

5 Utvärdering, förhandling och tilldelning
Digitalt trygghetssystem med välfärdsteknik och larmcentral är ett komplext område där
precisering och anpassning av lösningar behöver göras för att uppfylla UMs krav. Mot denna
bakgrund förbehåller UM sig rätten att efter genomförd utvärdering kalla till förhandling med
Anbudsgivare där så bedöms aktuellt.
5.1 Utvärdering
UM kommer att utvärdera inkomna anbud utifrån de inlämnade svaren och
typfallsdemonstrationer enligt Bilaga 5 Typfall. De tillsammans kommer vara underlag för
kommande förhandling.
5.1.1

Onormalt låga anbud

UM kommer att begära in en förklaring om de priser eller kostnader som lämnats i anbudet
förefaller vara onormalt låga. Om UM anser att den förklaring som Anbudsgivaren lämnar inte är
godtagbar kommer anbudet att förkastas i enlighet med förfarandet i 16 kap. 7 eller 8 §§ LOU.
5.2 Förhandling
Förhandling kommer i huvudsak omfatta följande områden:
 Med kravspecifikationen och typfallsdemonstrationerna som utgångspunkt kommer
förhandling ske för att få fram lösningar som motsvarar Borås Stads övergripande mål
och syfte.
 Framtagning och fastställande av modell för Partnerskap/samverkan. I samband med
detta ska Leverantörens tilltänkta personal som kommer att jobba i samverkansmodellen
presenteras för UM.
 Leverantörens del i införande av lösningar inom alla boendeformer.
 Servicenivåer för support och underhåll.
I samband med eventuella förändringar kommer berörd Anbudsgivare erbjudas möjlighet att
uppdatera sitt anbud utifrån de förändringar som överenskommits. Därefter kommer ny
utvärdering att ske varefter beslut om tilldelning fattas.
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5.3 Tilldelningsgrund
Tilldelningen av upphandlingen kommer att tillfalla den Leverantör vars anbud efter förhandling
har lösningar, Partnerskap och samverkansmodell samt ett servicenivå-åtagande som bäst
motsvarar och uppfyller UMs krav samt övergripande mål och syfte.
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
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INKOM: 2020-12-23
MÅLNR: 7509-20
AKTBIL: 4

YTTRANDE
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2021-01-08

Förvaltningsrätten i Jönköping
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Tunstall AB ./. Borås Stad (mål nr 7509-20)
Jag anmäler mig som ombud för Borås Stad (härefter ”Kommunen”) och
inkommer med yttrande i rubricerat mål.
1

INSTÄLLNING

1.1

Kommunen yrkar att Tunstall ABs (härefter ”Tunstall”) ansökan om
överprövning ska avslås.

2

BAKGRUND

2.1

Kommunen genomför en upphandling av Digitalt trygghetssystem
inklusive larmcentral. Upphandlingen genomförs genom användande av
förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lag (2016:1145)
om offentlig upphandling (LOU).

2.1.1 Upphandlingen utvärderas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
med hänsyn till bästa förhållande mellan pris och kvalitet. I
upphandlingen inkom det 2 anbud, varav anbudet från Tunstall var ett av
dessa. Under kvalificeringen av anbuden framkom det att anbudet från
Tunstall inte uppfyllde samtliga krav av anbudet förkastades därför. Efter
utvärderingen konstaterade Kommunen att anbudet från Everon Sverige
AB (härefter ”Everon”) var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för
Kommunen.
3

UTVECKLANDE AV TALAN

3.1

Kommunen anser att beslutet att förkasta anbudet från Tunstall är korrekt
och den minst ingripande åtgärden som kunde vidtagits. Anbudet brister i
uppfyllanden av flertalet krav, se bilaga 1, och att inte förkasta anbudet
skulle därför strida mot såväl transparensprincipen som
likabehandlingsprincipen.

3.2

Kommunen har beslutat att sekretessbelägga delar av anbudet från
Everon samt förhandlingsprotokollen med anledning av att dokumenten
innehåller företagshemligheter som skulle kunna innebära skada för
Everon om informationen blev offentlig. Av denna anledning har dessa

YTTRANDE
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dokument inte lämnats ut till Tunstall. Tunstall har överklagat detta beslut
till Kammarrätten. Denna process har dock inget med detta mål att göra.
3.3

Kommunen kan konstatera att det, precis som Tunstall påpekar, blivit fel
gällande datumen i tilldelningsbeslutet och avtalsspärren gällde till och
med 28 december.

4

SLUTSATS

4.1

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kommunen på att Tunstalls
ansökan om överprövning ska avslås.
_____________________________
Som ovan,

Rasmus Lundqvist
Jurist

Bilagor
1. Grund för förkastande Tunstall

Sida

SKRIVELSE

Karin Redberg
Handläggare
033 353583
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Datum

Instans

2021-01-26

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2020-00319 1.1.3.1

Initiativärende: Återinför webbsända möten i Vård- och
äldrenämnden - information inför beslut
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden tar del av information om förutsättningar för att
webbsända möten i Vård- och äldrenämnden.
Sammanfattning
Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2020-12-15 presenterade
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om att
återinföra webbsända sammanträden i Vård- och äldrenämnden.
Vård- och äldrenämnden har inte infört webbsända sammanträden. För att
starta webbsändningar krävs inget tillstånd, men webbsändningarna kräver
registrering hos myndigheten för press, radio och TV (MPRT). I samband med
att webbsändningarna registreras behöver även ansvarig utgivare utses samt en
ersättare, vanligen nämndens ordförande med 1:e vice ordförande som
ersättare.
För att kommunens webbsändning av ett sammanträde ska vara laglig får den
inte vara kränkande i lagens mening. Frågan om ledamöters yttranden regleras i
yttrandefrihetsgrundlagen, där 6 kap. 5 § öppnar möjlighet för att genom lag
låta medverkande i direktsändning själva ansvara för eventuella
yttrandefrihetsbrott.
Vid webbsändningar behöver tas hänsyn till Dataskyddsförordningen (GDPR).
Detta innebär att de delar som behandlar personuppgifter, däribland
allmänhetens frågestund, behöver behandlas separat under en icke webbsänd
del.
Under pågående pandemi genomförs Vård- och äldrenämndens sammanträden
digitalt via verktyget Teams. Om Vård- och äldrenämndens sammanträden
skulle webbsändas, skulle sändningen bli en kopia av hur skärmen ser ut under
pågående möte. Om webbsändningarna fortsätter efter pandemin, kommer det
fortsatt behövas en medarbetare för tekniken.
De kostnader som tillkommer vid webbsända möten, är kostnader för
streamingverktyg samt konto på kanal för sändning.

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ärendet i sin helhet
Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2020-12-15 presenterade
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om att
återinföra webbsända sammanträden i Vård- och äldrenämnden. I
initiativärendet föreslås Vård- och äldrenämnden snarast återupptar webbsända
möten som service till stadens invånare.
Stadsdelsnämnden Väster sammanträdde fram till 2016-12-31 i den fastighet
som Vård- och äldrenämnden idag sammanträder i, men i cafeterian istället för
sessionssalen. Stadsdelsnämnden Väster webbsände sina sammanträden, men
Vård- och äldrenämnden har aldrig infört detta. När Borås Stad införde
facknämnder 2017-01-01 och Vård- och äldrenämnden bildades, webbsändes
alltså inga sammanträden.
För att starta webbsändningar krävs inget tillstånd, men webbsändningarna
kräver registrering hos myndigheten för press, radio och TV (MPRT). I
samband med att webbsändningarna registreras behöver även ansvarig utgivare
utses samt en ersättare, vanligen nämndens ordförande med 1:e vice ordförande
som ersättare. För ansvarig utgivare och ansvariga utgivarens ersättare krävs att
följande intyg skickas till MPRT:





Personbevis - beställs hos Skatteverket. Av beviset ska namn,
folkbokföringsadress och personnummer framgå, så som Skatteverkets
personbevis för ID-kort, pass eller hemortsbevis.
Konkursfrihetsbevis - beställs hos Bolagsverket.
Förvaltarfrihetsbevis - beställs av överförmyndaren i den kommun där
utgivaren är skriven.
Bekräftelse från utgivaren/Åtagandehandling.

För att kommunens webbsändning av ett sammanträde ska vara laglig får den
inte vara kränkande i lagens mening. Frågan om ledamöters yttranden regleras i
yttrandefrihetsgrundlagen, där 6 kap. 5 § öppnar möjlighet för att genom lag
låta medverkande i direktsändning själva ansvara för eventuella
yttrandefrihetsbrott. Sådan lagbestämmelse finns i 3 kap. 2§ Lag (1991:1559)
med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden, även kallad tillämplighetslagen.
När det gäller direktsändningar har det tidigare funnits krav på kommunerna att
vid varje möte läsa upp att respektive ledamot ansvarar för sina egna yttranden.
Efter samråd med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) görs detta inte
längre vid varje möte, utan endast vid inledningen av ny mandatperiod.
Eventuella tillträdande ledamöter behöver informeras löpande.
Vid webbsändningar behöver tas hänsyn till Dataskyddsförordningen (GDPR).
Detta innebär att de delar som behandlar personuppgifter, däribland
allmänhetens frågestund, behöver behandlas separat under en icke webbsänd
del.

Sida

Borås Stad
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Under pågående pandemi genomförs Vård- och äldrenämndens sammanträden
digitalt via verktyget Teams. För att detta ska kunna genomföras krävs bland
annat kamerautrustning och mikrofoner anpassade för digitala möten, samt en
medarbetare som sköter tekniken. Vård- och äldrenämndens sessionssal har
idag denna utrustning. Om Vård- och äldrenämndens sammanträden skulle
webbsändas, skulle sändningen bli en kopia av hur skärmen ser ut under
pågående möte. Om webbsändningarna fortsätter efter pandemin, kommer det
fortsatt behövas en medarbetare för tekniken.
De kostnader som tillkommer vid webbsända möten, är kostnader för
streamingverktyg samt konto på kanal för sändning. I takt med att kraven på
tillgänglighet ökar, kommer även tjänster som underlättar eller möjliggör
förståelse av sändningarna, t.ex tjänst för textning, att tillkomma i framtiden. En
del verktyg har varit kostnadsfria, men allteftersom efterfrågan på
webbsändningar ökar, har företagen börjat ta ut avgifter.
Under våren 2020 gjorde Kulturnämnden en provinspelning, med hjälp av
Stadsteaterns medarbetare, på ett av nämndens sammanträden. Inspelningen
var inte direktsänd utan gjordes endast i utbildningssyfte och internt bruk.
Kulturnämndens presidium har avvaktat med att gå vidare med direktsända
sammanträden pga att det i Borås Stad endast är Kommunstyrelsen som sänder
sammanträden. Formalian kring att webbsända sammanträden påverkade också
den avvaktande hållningen.

Beslutsunderlag
1. Initiativärende: Återinför webbsända möten i Vård- och äldrenämnden.
2. Registrering av sändningsverksamhet.
Samverkan
Informeras vid FSG 2021-01-20.
Beslutet expedieras till
1. Ingen expediering.

Johan Wikander
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

INITIATIVÄRENDE
Vård- och Äldrenämnden 15/12 2020

Återinför webbsända möten i vård- och
äldrenämnden.
Det är hög tid för mer transparens och öppenhet i nämndes arbete,
därför vill vi Moderater och Kristdemokrater ge boråsarna en
möjlighet att åter följa nämndens arbete, något som är viktigt,
speciellt i pandemitider då våra möten inte längre är öppna för
allmänheten.
Det är även viktigt då vårt ansvarsområde är ett av dem som står i
centrum för allas intresse och uppmärksamhet nu när de äldre ännu
en gång utsätts för risken att smittas av covid-19 och när
personalen återigen får bära ett tungt ansvar när många kollegor
fattas i verksamheten.
När vård- och äldrenämnden bildades som facknämnd, sändes
mötena via webben.
Vi föreslår därför nämnden besluta
-att uppdra till förvaltningen att iordningställa så att vård- och
äldrenämnden snarast kan återuppta sina webbsända möten som
service till stadens invånare.

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna
Hans Gustavsson (KD)
Anna-Clara Stenström (M)
Lotta Löfgren-Hjelm (M)
Pernilla Gustafson (M)
Zoutsida Koltsida M)
Ingela Hallgren (KD)

Registrering av sändningsverksamhet
1. Information om den som driver verksamheten (tillhandahållaren)
Namn på juridisk eller fysisk person som driver verksamheten (tillhandahållaren)
Organisationsnummer/Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Telefon:

Om anmälan gäller en juridisk person, välj nedan

Jag är firmatecknare för den juridiska personen
Jag gör anmälan på uppdrag av firmatecknaren
Förnamn på kontaktperson:
Efternamn på kontaktperson:
E-post till kontaktperson

2. Uppgift om verksamheten
Välj om du ska göra en ny registrering eller göra ändringar i en redan befintlig verksamhet.
Om du bara ska ändra utgivare ska du använda e-tjänsten "Ändring av utgivare för tv".
Om du bara ska ändra beteckning ska du använda e-tjänsten "Registrering av ändrat namn på tv-sändning".

Nyregistrering
Ändring av redan registrerad verksamhet

Vilken typ av sändning vill du registrera?

Satellit
Tråd (kabel eller bredband)
Webb (live eller tablå)
Satellitentreprenör
Var tas sändningen emot (t.ex. på internet, namn på länder, kommun, bostadsrättsförening)?

Om sändningen bedrivs på internet - vilken webbadress nås den på?

Om sändningen bedrivs via satellit - vilket land utgår sändningen ifrån och vilket land riktar sig sändningen till?

Beteckning/namn på sändningen

Ny beteckning/namn på sändningen (fylls endast i vid ändring)

Övriga upplysningar

3. Anmälan av utgivare
En ansvarig utgivare är en fysisk person, den som ansvarar för innehållet i sändningen. För utgivaren ska man
bifoga vissa handlingar som du kan läsa mer om i fliken Bilagor.

Ansvarig utgivare
Namn
Adress
Postnummer
Ort
Personnummer
E-post
Telefon

Ställföreträdande utgivare (inte obligatoriskt)
Namn
Adress
Postnummer
Ort
Personnummer
E-post:
Telefon

4. Bilagor
E-tjänsten accepterar de vanligaste filformaten.

För tillhandahållaren:
* För bolag ska ett registreringsbevis skickas in.
* För ideell förening ska stadgar och protokoll från när de antogs skickas in samt protokoll där styrelsesammansättning och
firmateckningsrätt framgår. I stadgar eller protokoll ska framgå var sammanslutningen har sitt säte/sin hemort.

Vid anmälan av utgivare ska fyra bilagor skickas in. De får inte vara äldre än tre månader.
1. Personbevis - beställs hos Skatteverket. Av beviset ska namn, folkbokföringsadress och personnummer framgå, så som Skatteverkets
personbevis för ID-kort, pass eller hemortsbevis.
2. Konkursfrihetsbevis - beställs hos Bolagsverket.
3. Förvaltarfrihetsbevis - beställs av överförmyndaren i den kommun där utgivaren är skriven.
4. Bekräftelse från utgivaren/Åtagandehandling - Se exempel på formulering nedan.

Firmateckningsbevis och föreningshandlingar

Stadgar för föreningen

Personbevis för utgivare och ev. ställföreträdande utgivare

Konkursfrihetsbevis för utgivare och ev. ställföreträdande utgivare

Förvaltarfrihetsbevis för utgivare och ev. ställföreträdande utgivare

Bekräftelse/Åtagandehandling för utgivare och ev.ställföreträdande utgivare

Övrigt

Diariekod
Arkiv typ
Ärendetyp
Dokument kategori
Dokument arkiv
Dokument status
Roll (Ärendepart)
Ansvarig (e-post)
Åtkomstgrupp
PDF namn

Sida

SKRIVELSE

Malin Länsberg
Handläggare
033 353666

1(2)

Datum

Instans

2021-01-26

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2021-00009 1.1.3.1

Förlängt beslut om stängning av mötesplatser och
restauranger med anledning av Coronaviruset
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden beslutar:
Förlänga beslut om att stänga mötesplatser från och med 2021-02-01 till och
med 2021-02-28.
Förlänga beslut om att stänga restauranger för utomstående, från och med
2021-02-01 till och med 2021-02-28.
Ge förvaltningschef delegation på att besluta om att öppna upp mötesplatser
och/eller restauranger innan beslutets utgångsdatum nåtts.
Ärendet i sin helhet
Ett ordförandebeslut togs 2020-03-25 gällande stängning av mötesplatser och
restauranger med anledning av Coronaviruset, för att minska risken för
smittspridning. Vård- och äldrenämnden har sedan förlängt beslutet med olika
tidsintervall. Det senaste beslut togs av nämnden den 15 december 2020 där
stängningen förlängdes fram till 31 januari 2021.
Den 14 december 2020 införde regeringen skärpta restriktioner som gäller fram
till 24 januari 2021. Eftersom smittspridningen är fortsatt hög förväntas
restriktionerna förlängas ytterligare. Med anledning av detta behöver
mötesplatser och restauranger vara fortsatt stängda för att bromsa
smittspridningen. Vård- och äldrenämndens beslut förlängs därför fram till 28
februari.
Samverkan
Informeras vid FSG 2021-01-20
Beslutet expedieras till
1. Ingen expediering.

Johan Wikander
Ordförande

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Maria Jonsson
Förvaltningschef

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1(1)

Datum

Instans

2021-01-26

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2021-00007 1.1.3.1

Malin Länsberg
Handläggare
033 353666

Anmälningsärenden 2021-01-26
Vård- och äldrenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Anmälningsärenden
1. FSG-protokoll december 2020
2. Skrivelse till Vård- och äldrenämnden angående platsbrist på
demensboende på Distansgatan.
3. Enkätsvar uppföljning program för ett integrerat samhälle
Dnr 2020-00320

Johan Wikander
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Karin Redberg
den 22 december 2020 16:11
Vård- och äldrenämnden Diarium
Enkätsvar Program för ett integrerat samhälle

Från: Stina Ogbonnaya <esmaker.survey@entergate.se>
Skickat: den 22 december 2020 14:10
Till: Karin Redberg <karin.redberg@boras.se>
Ämne: Svarsbekräftelse
Vi tackar dig för din medverkan i denna undersökning!

Publikationsnamn

PM 2020

Namn

Anonym

Datum

2020-12-22 14:10:27

Ange förvaltning/bolag

Vård- och äldreförvaltningen

Ange e-post för att få
svarsjournal

karin.redberg@boras.se

Hur säkerställer ni att alla får
likvärdig tillgång till den service
som ni erbjuder?

Biståndsbedömd verksamhet baseras på individens behov
och ansökan. Finns öppna verksamheter i varje f.d.
kommundel, samt mobila och digitala mötesplatser.

Hur följer ni upp att ingen
diskrimineras i era
verksamheter?

Vård- och äldreförvaltningens medarbetare har
rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Årlig analys av
rapporterade lex Sarah och inkomna synpunkter för att
förebygga missförhållanden. Det bygger till stor del på att
medarbetare och brukare rapporterar missförhållanden.
Alla beslut om insatser och insatsernas kvalitet följs upp.

Hur arbetar ni vidare med
resultatet av de utvärderingar
som görs?

Resultatet i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen följs
upp årligen och utgör en av grunderna till fortsatt
kvalitetsarbete.

Är det lätt att hitta information
om era verksamheter?

Ja

Om ni tillhandahåller
blanketter, går dessa att skriva
ut från internet?

Ja

Vilka kanaler använder ni för
att sprida information om era
verksamheter till allmänheten?

Internet, sociala medier, mötesplatserna, flyers,
annonsering. Medborgardialoger, undantag 2020.

Hur säkerställer ni att de
personer som ni ger service till
förstår muntlig information?

Sker på olika sätt i olika verksamheter. Beror på individens
förmåga. Medarbetares professionalitet är en förutsättning
för att möta förvaltningens olika målgrupper.

Hur säkerställer ni att de
personer som ni ger service till
förstår skriftlig information?

Sker på olika sätt i olika verksamheter. Beror på individens
förmåga. Medarbetares professionalitet är en förutsättning
för att möta förvaltningens olika målgrupper.

Förutsätter följande material
som ni tillhandahåller att alla
kan läsa, skriva och förstå
svenska lika bra som ni själva? Broschyrer och annat
informationsmaterial?

Nej

Förutsätter följande material
som ni tillhandahåller att alla
kan läsa, skriva och förstå
svenska lika bra som ni själva? Borås Stads hemsida?

Nej

Förutsätter följande material
som ni tillhandahåller att alla
kan läsa, skriva och förstå
svenska lika bra som ni själva? Blanketter?

Nej

Förutsätter följande material
som ni tillhandahåller att alla
kan läsa, skriva och förstå
svenska lika bra som ni själva? Om nej, hur har materialet
anpassats?

Klarspråk.Översättning till finska av allt tryckt material,
samt andra språk men i mindre omfattning. Arbete med
språkombud för att utveckla kommunikationen.

Finns blanketter översatta till
andra språk än svenska?

Ja

Finns blanketter översatta till
andra språk än svenska? - Om
ja, vilka språk?

Finska, engelska.Andra språk vid behov.Lättläst på
webben. Ofta används muntlig information och då används
tolk.

Krävs särskild sakkunskap om
vissa ämnen, eller om samhället
för att kunna ta del av den
information som ni erbjuder?

Delvis

Hur säkerställer ni att ert
bemötande upplevs som
professionellt av alla invånare
som ni möter, inklusive särskilt
utsatta grupper?

Genom brukarundersökningar. Samtal om värdegrunden
och bemötande.

I vilka situationer används tolk?

Vid behov främst vid
beslutsfattande/biståndshandläggning.

Anordnar ni medborgardialog,
samråd, eller andra former av
dialoger där invånarna ges
möjlighet att påverka?

Ja

Anordnar ni medborgardialog,
samråd, eller andra former av
dialoger där invånarna ges
möjlighet att påverka? - Om ja,
vilka former av dialog anordnar
ni?

Medborgardialog: 2 gånger per årPensionärsråd 4 gånger
per år

Utifrån de fem stegen i
delaktighetstrappan, på vilken
nivå befinner sig dialogen? Ge
gärna exempel!

Dialog.

Är frågorna som dialogen
behandlar påverkbara?

Delvis

Är syftet med mötet tydligt för
alla som deltar?

Ja

Hur återrapporteras resultatet
av dialogen?

Protokoll och anteckningar skickas till de som deltar.

Till vilka återrapporteras
resultatet?

Invånare och civilsamhällsorganisationer

Till vilka återrapporteras
resultatet?

Borås Stads anställda

Till vilka återrapporteras
resultatet?

Politiker

Vilka kanaler använder ni för
att sprida information om
samråd och invånardialoger?

Borås Tidning

Vilka kanaler använder ni för
att sprida information om
samråd och invånardialoger?

Borås Stads hemsida

Vilka kanaler använder ni för
att sprida information om
samråd och invånardialoger?

Sociala medier

Finns det grupper som ni har
svårt att nå idag?

Ja

Finns det grupper som ni har
svårt att nå idag? - Om ja, vilka?

Ofrivilligt ensamma. Personer som inte är integrerade i
svenska samhället.

Hur arbetar ni för att nå ut till
fler människor?

Genom seniorhälsokonsulenterna. Utdelning av surfplattor.
Genom öppna mötesplatser. Annonsering, sociala medier.

Sida

DELEGATIONSBESLUT

1(1)

Datum

Instans

20XX-XX-XX

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2021-00008 1.1.3.1

Malin Länsberg
Handläggare
033 353666

Delegationsbeslut 2021-01-26
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. Utredning lex Sarah
Dnr 2020–00260
6. Utredning lex Sarah
Dnr 2020–00267
7. Utredning lex Sarah
Dnr 2020–00268
8. Utredning lex Sarah
Dnr 2020–00268
Johan Wikander
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

