
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Instans 

Vård- och äldrenämnden 

Plats och tid: Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, tisdagen den 26 januari 2021 kl 17:50-18:35.  

Ledamöter  
Johan Wikander (L), Ordförande  
Hans Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande  
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 2:e vice 
ordförande, via Teams 

 

Mohamed Ben Maaouia (S), via Teams  
Marie Sandberg (S), via Teams  
Bo Unosson (C), via Teams  
Tauno Haikara (S), via Teams tjg. för Göran Larsson (MP) 
Anna-Clara Stenström (M), via Teams  
Lotta Löfgren Hjelm (M), via Teams  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD), via Teams tjg. för Björn Qvarnström (SD) 
Gunbritt Johansson (V), via Teams  

Ersättare 
Ingela Andersson (S), via Teams 
Lennart Håkansson (S), via Teams 
Monica Johansson (C), via Teams 
Tage Carlsson (L), via Teams 
Pernilla Gustafsson (M), via Teams 
Zouitsa Koltsida (M), via Teams 
Ingela Hallgren (KD), via Teams 
Hilmar Bates (V), via Teams 

Övriga tjänstemän 
Maria Jonsson, förvaltningschef  
Björn Linder, HR-chef  
Lena Elliot, ekonomichef  
Malin Länsberg, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering 2021-01-28.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 januari 2021.  

Paragrafer §§ 1-12 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Malin Länsberg 

Ordförande  ..........................................................................  
 Johan Wikander 

Justerare  ..........................................................................  
 Hans Gustavsson 
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§ 1 Dnr VAN 723  

Upprop och val av justerande person 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Hans Gustavsson (KD) väljs till justerande person med Rose-Marie Andersson 
(S) som ersättare. Justeringen äger rum via digital signering 2021-01-28.   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr VAN 724  

Förvaltningschefen informerar 

Vaccination av förvaltningens medarbetare har påbörjats. Eftersom det är 
frivilligt att vaccinera sig finns det ingen statistik över antal medarbetare som 
vaccinerats. På grund av hård belastning för personal inom hemsjukvård 
kommer förvaltningen få hjälp av legitimerad personal via 
Grundskoleförvaltningen. Ett arbete gällande arbetsrättsliga åtgärder har 
påbörjats efter färdigställd utredning angående incident på ett boende. Arbetet 
med sommarrekryteringar har påbörjats där man hoppas att rekryteringen ska 
gå lika bra som förra året. 
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§ 3 Dnr VAN 725  

Fastställande av föredragningslista 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs utan justeringar.   
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§ 4 Dnr VAN 2020-00288 2.6.4.0 

Lokalresursplan 2022-2024 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa Lokabehovsplanen 2022-2024.         

Sammanfattning av ärendet 

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                  

 
Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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§ 5 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.    

Sammanfattning av ärendet 

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.              
 

Beslutet expedieras till 

1. Ekonomifunktionen 

2. Sparbanken Sjuhärad 
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§ 6 Dnr VAN 2021-00002 3.7.2.0 

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.    

Sammanfattning av ärendet 

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.               

Beslutsunderlag 

1. Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021           
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  
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§ 7 Dnr VAN 2021-00005 1.1.3.1 

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 2021-
01-08 och översända detsamma till förvaltningsrätten        

Sammanfattning av ärendet 

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                  

 

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp, Borås Stad 
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§ 8 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 av ärendet 

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.        

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Återinför webbsända möten i Vård- och äldrenämnden. 
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2. Registrering av sändningsverksamhet.               
 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering. 
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§ 9 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.        

Sammanfattning av ärendet 

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.          

 
Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering. 
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§ 10 Dnr VAN 2021-00007 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2021-01-26 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

FSG-protokoll december 2020 
 

Skrivelse till Vård- och äldrenämnden angående platsbrist på demensboende på 
Distansgatan.  
 

Enkätsvar uppföljning program för ett integrerat samhälle 
Dnr 2020–00320          
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§ 11 Dnr VAN 2021-00008 1.1.3.1 

Delegationsbeslut 2021-01-26 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Delegationslista Myndighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationslista Myndighet under 65 år 

Delegationslista Bostadsanpassning 

Delegationslista HR 

Utredning lex Sarah 
Dnr 2020–00260 

Utredning lex Sarah 
Dnr 2020–00267 

Utredning lex Sarah 
Dnr 2020–00268 

Utredning lex Sarah 
Dnr 2020–00268    
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§ 12 Dnr VAN 2021-00006 1.1.3.1 

Övriga frågor 2021 
Inga övriga frågor ställs.  

 




