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Anmälningsärenden 2023-02-20 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-02-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-02-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2023-00064 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Liza Lindmark 
 

Datum 

2023-01-30 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

A 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Liza Lindmark 
Handläggare 
033 357033 
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00064 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2023-02-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Rapport: Äldre röster om vården från Patientnämndens kansli Västra 

Götalandsregionen 

Dnr 2022-00920 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 16 januari 

2023 

Dnr 2023-00031 

 

3. Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad etapp 2 från 

Fritids- och folkhälsonämnden  

Dnr 2022-00888 

 

Följer det nya upplägget fr.o.m. Budget 2023. Projekteringsframställan 

ska godkännas av berörd verksamhetsnämnd avseende projektets 

omfattning och ekonomiska konsekvenser innan anbudsförfrågan. I de 

fall projektet beräknas överstiga Kommunfullmäktiges 

investeringsbudget krävs särskilt projekteringsgodkännande av 

Kommunstyrelsen. I detta fall beräknas investeringen hållas inom KF 

budget. 

 

 

4. Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad etapp 2 från 

Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2022-00888 

 

Följer det nya upplägget fr.o.m. Budget 2023. Projekteringsframställan 

ska godkännas av berörd verksamhetsnämnd avseende projektets 

omfattning och ekonomiska konsekvenser innan anbudsförfrågan. I de 

fall projektet beräknas överstiga Kommunfullmäktiges 



Borås Stad 
  Sida 
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investeringsbudget krävs särskilt projekteringsgodkännande av 

Kommunstyrelsen. I detta fall beräknas investeringen hållas inom KF 

budget. 

 

5. Nomineringar till Centrala pensionärsrådet 2023-2026 

Dnr 2022-00783 

 

6. Miljörapport 2022 tertial 3 (Kommunstyrelsen) 

Dnr 2022-00658 

 

7. Nomineringar till Centrala funktionshinderrådet 2023-2026 

Dnr 2022-00661 

 

8. Regler för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan – 

Reviderade 

Dnr 2023-00094 

 

9. Protokoll från styrelsemöte för Inkubator i Borås AB den 13 januari 

2023 

Dnr 2023-00031 

 

10. Rapport om byggprojekt 2023-01-24 från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2023-00105 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
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Datum 

2023-01-24 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2023-00005 1.1.3.0 
 

  

 

Rapport om byggprojekt 2023-01-24 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 

översända densamma som information till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-01-11 

  
 

   

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Byggproduktionen pågår med invändig 

rivning i Hus B samt byggnation av ny rumsbildning i hus C. Befintligt Hus E är nu rivet och grundläggningen av 
det nya hus E pågår.  

 

   

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 

färdigställande januari 2025. Detaljprojekteringen pågår.  

 

   

Fredriksborgskolan 
Nybyggnad av F-9 skola inkl. grundsärskola och kommunikationsklass. Produktionsstart maj 2022 med 

färdigställande maj 2024. Smide och prefabmontage för väggar på plan 2 pågår för hus 1.  
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Ny ishall 
Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Preliminär produktionsstart februari 2023 med 

färdigställande maj 2024. Kontraktskrivning är nu klar. Detaljprojektering startar inom kort.  

 

 
Rydsvägen LSS 

Nybyggnad av 5 st lägenheter med inriktningen autism. Preliminär produktionsstart mars 2023 med 
färdigställande mars 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 

 

  

Vinkelvägens förskola (Äventyrets förskola) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Preliminär produktionsstart början av 2023 

med preliminär färdigställande feb-mars 2024. Inväntar KS beslut i januari innan kontrakt skrivs med E. 
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Björkbo LSS 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Preliminär produktionsstart mars 2023 

med färdigställande februari 2024. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering genomförd. 

 

  

Johannelundsgatan SoL  
Nybyggnad 20 lägenheter. Produktionsstart november 2022 med färdigställande januari 2024. 

Detaljprojektering i entreprenörens regi är slutförd, markarbeten pågår. Arbete med bottenplattan startar 
under januari månad.

 

 

Myråsskolan om-/tillbyggnad  

Utökad elevkapacitet till 4-parallell F-6. Byggstart februari 2021 med färdigställande sommaren 2023. Just nu 
enklas innerväggar och ytterväggar får fasadbeklädnad, invändigt är det installationer ovan undertak.  
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Bryggaregatan anpassning  
Ombyggnation för att anpassa till Tågets verksamhet. Plan 1 är färdigställt. Upphandling av övriga plan sker 

under januari.  

 

 

Skogslid ombyggnad 
Ombyggnad av befintlig hyrd lokal till 5 st lägenheter äldreboende för LSS-boende samt till 6 st lägenheter 

korttidsboende SoL-boende. Produktionsstart februari 2023 med färdigställande juni 2023. Detaljprojektering 
påbörjad. 

 

  

Brämhults IP tillbyggnad  
Tillbyggnad av föreningslokalen för större möteslokal och kansli. Preliminär produktionsstart dec 2022 med 

preliminärt färdigställande juni 2023. Kontrakt skrivet med entreprenör.   

 

  

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Ack.utfall december Slutprognos Anslag

65009

Under byggnation

Förstudie
2021-01-26 Nuläge

Slutbesiktning plan 1
2022-04-29

Slutbesiktning
prel. 2023-06-xx

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Ack. utfall december Slutprognos Anslag

66215

Inväntar produktionsstart

Förstudie
2019-12-14 Nuläge

Projekteringsframställan
2022-02-22-01-22

Anslagsframställan
2022-10-25

Slutbesiktning
prel. 2023-06-xx

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Ack. utfall december Slutprognos Anslag

63185

Inväntar prod. start

Förstudie
2019-03-19 NulägeProjekteringsframställan

2022-01-25
Slutbesiktning

prel. 2023-06-xx



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2023-01-11 

  
 

   

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Produktionsstart februari 2022 med färdigställande februari 2023. Mattläggning är 

färdigställd och undertak monteras. 

 

  

Stinebackens förskola 
Nybyggnad av förskola. Produktionsstart december 2021 med färdigställande januari 2023. Produktion pågår 

med fasadarbeten och installationsarbeten (storkök, vent, el, sprinkler). 

 

  

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 

2022. Ombyggnation av Hus B pågår samt yttre markarbeten. Trädallé är nu planterad. Slutbesiktning 
genomförd och entreprenaden godkänd. Inflytt i bibliotek och musiksal pågår. Invigning bokad 1 februari. 
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Bäckängsgymnasiet campus (fd Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov) 
Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där kvarteret Nornan 1 samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. 
Preliminär produktionsstart oktober 2023 med färdigställande december 2025. Projektering pågår av de olika 

om- och tillbyggnationerna i projektet. Tillbyggnationen av kök och matsal är fokus i inledningsvis.  

 

Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler 
Preliminär produktionsstart juni 2023 med färdigställande december 2024. Ramprojekteringen pågår.  

 

Åsahagsvägen LSS 
Nybyggnad av 5 st. lägenheter inom LSS i Viskafors. Preliminär produktionsstart augusti 2023 med 

färdigställande augusti 2024. Byggnaden avses att utföras i suterräng. 
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Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet) 
Modernisering av hallen, främst omkl.rum vid A-hallen. Fokus tillgänglighet och logistik. Preliminär 

produktionsstart juni 2023 med preliminärt färdigställande nov 2023. Projektering förberedd.  

 

Badstrandsvägens förskola 
Nyproduktion förskola för 120 platser. Anpassningar av omgivande ytor ingår. Preliminär produktionsstart höst 

2023 med preliminärt färdigställande augusti 2024. Projektering startar januari 2023. 
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Förstudier 
Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie påbörjas: --- 
Färdigställd förstudie: klar 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Detaljplaneändring pågår.  
 

Aplaredskolan, utökning förskola 
Förstudie påbörjas: februari 2022 
Färdigställd förstudie: juni 2022 

Ny idrottshall Boda 
Förstudie påbörjas: ---  
Färdigställd förstudie: klar 
Detaljplanearbete pågår.  

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: jan 2023 

Krokhallsberget 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: dec 2022 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: aug 2022 
Färdigställd förstudie: feb 2023 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 Dnr LFN 2023-000051.1.3.0 

Rapport om byggprojekt 2023-01-24 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och 
översända densamma som information till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid 
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt



 

                                                                                                                         

1(4) 
Inkubatorn i Borås AB | Textile Fashion Center | Skaraborgsvägen 3 | Box 8000 | 501 18 Borås | Sweden | www.boras-ink.se 

 
 

 
Protokoll från styrelsemöte 1.23 i Inkubatorn i Borås AB 
13 januari 2023 kl. 9.00-11.00 
 
Plats: Textile Fashion Center Borås INK Greenroom/Digitalt 

Närvarande:   Frånvarande: 
Petter Hedhin   Erik Bresky    
Maria Wahlgren/Digitalt  Jonas Wollin 
Sophia Litsne/Digitalt   
Stefan Svahn        
Catrin Wirfalk, V Ordf./Digitalt      
Anders Glemfelt, Adj 
Annelie Östlund, Adj. 
Stefan Dinér, Adj. 
 

1. Mötet öppnades  

Petter Hedhin öppnade mötet. 

2. Val av protokollförare  

Till protokollförare valdes Annelie Östlund. 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman, jämte ordförande, Stefan Svahn  

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

5. Föregående mötesprotokoll och utestående punkter  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning och lades till 
handlingarna. Angående utestående punkter, se nedan och beslutslogg sist i 
protokollet.  

6. VD-rapport  

Hänvisas till distribuerad VD-rapport samt presentation. Områden som diskuterades 
i samband med VD-rapport kan summeras enligt följande 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ff1823e5-e713-4538-85ed-a5ad9d5e61b3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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7. Kommande möten och teman 

 24 februari 9–11 Tema: Bokslut, Årsstämma (28 mars) 
 21 april 9–11, Tema; Uppföljning Internkontroll/Riskanalys,   

VD-brev 
 Årshjulet för 2023 är uppdaterat inför kommande 

års aktiviteter. 
 Uppföljning mål 2022 presenterades,  

(Övrigt hänvisas till VD-rapport) 

 
Info 

Ekonomi 2023 
 Skatt och försäkring är betalda.  
 Bolagets preliminära resultat för 2022 är klar och 

inskickad till staden. Vårt prel.resultat blir bättre 
än budgeterat, – 2087 +458 än budget. Årets 
resultat har sina förklaringar då ett flertal 
budgeterade kostnadsposter inte utförts. 

 Finansieringen för 2023 är bekräftad och det 
känns bra. Finansieringen för 2024 är dock 
osäker, ett strategiarbete som kommer behöva tas 
fram under 2023.   
(Övrigt hänvisas till distribuerad VD-rapport) 

 
Info 

 
 
 
 
Info 

Status projekt/Kunder 
 2022 blev ett rekordår för antal inflöden (159) det 

är fortfarande låg innovationshöjd. Vi är otroligt 
glada över vår nuvarande kund, Nano Textiles 
som lyckades vinna det fina SKAPA priset som är 
Sveriges största innovationspris.SKAPA-priser 2022 - 
Skapa (stiftelsenskapa.se)  

 Uppföljning mål från 2022 presenterades, 
svarsfrekvensen på NKI var låg endast 11 svar 
kom in, vi kommer se över vilken rutin som krävs 
för att säkerställa svarsfrekvensen. Alla som 
deltog svarade åter igen att de skulle 
rekommenderar Borås INK 100%. Bra betyg 

 Styrelsen önskar se fler nyckeltal utöver erhållet 
kapital som presenterades såsom omsättning, 
antal anställda, mm. Stefan kommer presentera 
dessa inför kommande februarimöte.   

Info 

 

 

 

Info 

Status personal 
 Utvecklingssamtal/medarbetarundersökning 

har genomförts, genomsnittsbetyg på (4,2) ett 
resultat vi är nöjda med. 
(Övrigt hänvisas till VD-rapport) 

Info 

https://sign.visma.net/sv/document-check/ff1823e5-e713-4538-85ed-a5ad9d5e61b3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Budgetuppföljning tom april. 
 
 

2023: 
 *8 juni ”Reservtid” 09.00-11.00  
 14 september 9–11 Tema: Delårsbokslut tom augusti, Budget för 2024, 

riskanalys interkontrollplan 2024 Bolagsrapport 2023, kunder.  
 9 november 9–11 Tema: Bolagsstyrningsrapport 2023, kunder.   

 
2024  
 11 januari 9–11 Tema: Utfall 2023 
 22 februari 9-11 Tema: Bokslut 2023 
 25 mars 9-11 Tema: Bokslut Årsstämma  

 
 

8. Övriga frågor  

Områden som diskuterades under övriga frågor kan summeras enligt följande; 

Ämne Information/Beslut 

 Uppdatering Hållbarhetspolicy 2023 
 Energi & Klimatstrategi för Borås INK 
 Fastställande av Bolagsrapport   
 Miljörapport för Tertial 3 
 Kommittéer i styrelsen, inget beslut taget ny 

diskussion i feb. (Annelie & Stefan skall förbereda 
vilka dokument som skall ingå i den ev nya 
kommittén.) 

 Diskussion fördes om att coacha företagen i tidigt 
skede och ta in extern hjälp så kunden hittar rätt 
kompetens, denna diskussion bör 
vidareutvecklas.    

 Varvet runt omvärldsanalys  

Beslut 
Beslut 
Beslut 
Beslut 
Info 
Info. 
 
 
Info. 

 

9. Mötet avslutas  

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet.  

________________  _______________ ______________ 

Petter Hedhin   Annelie Östlund  Stefan Svahn   

Ordförande    Protokollförare    Justeringsman  
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Beslutslogg 

Möte Aktivitet Ansvarig Klart 

20.1 Hållbarhet  Stefan Löpande 

20.2 Internt värderingsarbete  Stefan  Löpande 

20.5 Kundstatus Stefan  Löpande 

21.3 Exit-Kunder/Extern Intervju   Stefan Löpande 

21.3 Avstämning/säkerställa rapportering för den interna 
finansieringen. (Vinnova) 

Stefan Löpande 

21.4 Personal/Status Stefan Löpande 

22.1 ROI mätning, (inkl kommunalskatt) Stefan 1 gg/År  

22.2 Omvärldsanalys Alla Löpande 

22.2 Diskutera Borås INK Framtida finansiering med Borås Regionen Stefan/Anders Kommande 

22.3 Trendpil ”Våra bolag uppstartstrend” Stefan Kommande 

22.4 Ekonomisk status skall skickas ut i samband med VD-rapport  Stefan/Annelie Löpande 

23.1 Stefan tar fram nyckeltal för omsättning, antal anställda, 
kunder/alumni  

Stefan Kommande 

23.1 Utskott i styrelsen  Petter/Stefan Kommande 
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Miljöprogram

Borås Stads
styrdokument

Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: xxx-xx-xx
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2026

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

https://www.globalamalen.se
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Miljöprogram

Regler för specialkost i förskolan, grund-
skolan och gymnasieskolan
Specialkost av medicinska skäl
Innefattar allergi och överkänslighet. Vårdnadshavare/gymnasieelev ansöker om specialkost 
av medicinska skäl genom att fylla i specialkostblankett och bifoga läkarintyg/alternativt 
journalutdrag som visar vilken typ av allergi/överkänslighet som är aktuell.

Förnyelse av specialkostbeställning
I förskolan behöver vårdnadshavare lämna in en specialkostblankett samt läkarintyg/journalutdrag. 

I grundskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag samt specialkostblankett vid skolstart och 
därefter vid läsårets början i årskurs 4 och årskurs 7.

I gymnasieskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag vid skolstart.

Förnyelse av specialkostbeställning krävs inte för barn/elever med celiaki eller diabetes.

Specialkost av religiösa eller etiska skäl
Vårdnadshavare/gymnasieelev ansöker om specialkost av religiösa eller etiska skäl genom att 
fylla i specialkostblanketten.

Borås Stads förskolor/skolor tillhandahåller följande specialkost av religiösa/etiska skäl:

• Kost fri från fläskkött

• Kost fri från nötkött

• Kost fri från skaldjur

• Kost fri från blodmat

• Kost fri från kött/fisk/fågel (Lakto-ovo-vegetarisk. äter ägg och mejeri)

• Kost fri från animalier (vegankost)

• Specialkost av religiösa eller etiska skäl kan innebära vegetarisk kost. 

Individanpassad kost (behov utifrån medicinska eller neuropsykiatrisk karaktär)

Personlig kost kan serveras, barnets behov är då utifrån medicinsk eller neuropsykiatrisk karaktär. 
Kosten serveras till barn/elever vars vårdnadshavare lämnar in ett läkarintyg/journalutdrag 
till köket.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


Nominerade till Centrala funktionshinderrådet 2023-2026 

 

Ordinarie: 

Tage Carlsson, HRF/Funkionsrtätt 

Jasminca Sivac, Synskadades Riksförbund 

Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 

Birgitta Häll, Reumatikerförbundet 

Pia Wahlqvist, Fibro 

Ersättare: 

Bengt Westlund, HRF 

Monica Golscher, Afasiföreningen 

Bratica Lasovic, Neuroförbundet 

Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 

Maria Eriksson, Synskadades Riksförbund 



 

 
Miljörapport Tertial 3 2022 

Kommunstyrelsen 

  



Kommunstyrelsen, Miljörapport Tertial 3 2022 2(4) 
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Hållbara perspektiv ............................................................................... 3 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet .......................................................................................................... 3 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion ..................................................... 3 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås ....................................... 4 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ............................................. 4 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

95% 95%  

Kommentar Under 2022 har 11 anställda gått miljöutbildning. De representerar olika avdelningar och 
därmed bekräftas att rutinen fungerar att alla nyanställda ska gå miljöutbildning. Det finns 186 personer i 
mailgruppen och bedömningen är att minst 95% har genomgått godkänd miljöutbildning. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

54% 73% 73% 

Kommentar Avser känd status 19 december 2022. 17 har gått en miljöutbildning 2019 eller senare, två 
har äldre miljöutbildning och för sju saknas information. De flesta har gått en fysisk utbildning. Enbart en 
person har gått digital utbildning 2022. (När den digitala utbildningen genomförs kommer det automatiskt 
meddelande till Miljöförvaltningen även när den inte har slutförts, men för de där det saknas information 
finns inte heller någon automatisk digital rapportering.) 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 

livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

42,7 39,5 254,1 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kommentar Uppföljning januari – november. Totalsumman för inköpta livsmedel under perioden januari 
2022 till december 2022 är 101717378 kr varav summan för inköpta ekologiska livsmedel är 40026898 kr. 
Det motsvarar 39,40% ekologiska livsmedel varav 24,30 % är KRAV-märkta livsmedel. 
 

Antal producenter inom 15 mils radie. 27 27 27 

Kommentar 27 producenter inom 15 mils radie. 
 
Miljömålen om Hållbara perspektiv vill Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 2022 helår 
var 19,56% kostnader för närproducerade inköp, att jämföra med 2021 helår då det var 20,28%. Läget är 
stabilt men ökar tyvärr inte, vilket ju är målet. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Under 2022 och 2023 genomför Västra Götalandsregionen och Borås Stad en 
resvaneundersökning. Resultatet beräknas bli klart under Q1 2023 och kommer ligga till grund för 
kommande planering inom kollektivtrafik, trafikplan och åtgärder inom mobility management inom Borås 
stad och Västtrafik. 
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Nomineringar till Centrala pensionärsrådet 2023-2026 

 
Ordinarie: 
Lotta Löfgren Hjelm, FAS 
Ninni Dyberg, PRO 
Gull-Britt Byhlin, RPG 
Dennis Åkesson, SKPF 
Birgitta Snygg, SPF 
 
 
Ersättare: 
Laine Wester, FAS 
Ann-Marie Nielsen, PRO 
Birgitta Nygren, RPG 

Håkan Wolf, SKPF 
Erik Åkerlund, SPF 
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lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
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Datum 
2022-11-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00403 2.6.1.1 

 
Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

  

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Boråshallen ombyggnad etapp 2.        

Projektets handläggning 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  
Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Projektbeskrivning och mål 
Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 
BAIK) och Sven Ericsongymnasiet 

Konsekvensanalys lokaler 
Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt.  



Borås Stad 
Datum 
2022-11-22 

 Sida 
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Tidplan 
Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum.  

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 
Befintlig kapitalkostnad  728 417 kr Avser befintlig byggnad 
Befintlig driftskostnad  3 713 749 kr Avser befintlig byggnad 
Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 313 178 kr Tillägg för ombyggnad 
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 0 kr Som konsekvens av investering 
Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  
Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  
Total kostnad 5 755 344 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 
Befintlig hyra  4 258 835 kr  
Hyrestillägg av investeringen 1 313 178 kr Avser anpassning 
Tillkommande hyra för utökat BRA 0 kr  
Total intäkt/hyra 5 572 013 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  
Totalhyra 5 572 013 kr  
Befintlig hyra - 4 258 835 kr  
Avgående hyra - 0 kr  
Tillkommande hyra 0 kr  
Hyresförändring  1 313 178 kr  
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Beslutsunderlag 
1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13  
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 

 
 
Nils-Åke Björklund 
Mötesordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147 Dnr LFN 2021-004032.6.1.1 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Boråshallen ombyggnad etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 
BAIK) och Sven Ericsongymnasiet  

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt.  

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum.  

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13 

 



karlsson wachenfeldt arkitekter
östra hamngatan 46-48    411 09 göteborg
www.kawarkitekter.se   info@kawarkitekter.se
 arkitekter sar/msa       phone +46 (0)31 152524

PLAN 0
SKALA 1:300

BEFINTLIG UTSEENDE

OMKL. DAM

HERRAR
DUSCHRUM
MED TVÄTTWC

DUSCH

2 x DUSCH

BORÅSHALLEN - OMBYGGNAD

SKISS 2022.10.13
AUGUST ORRLING
FREDBLAD ARKITEKTER
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östra hamngatan 46-48    411 09 göteborg
www.kawarkitekter.se   info@kawarkitekter.se
 arkitekter sar/msa       phone +46 (0)31 152524

PLAN 1
SKALA 1:300

BEFINTLIG UTSEENDE

tvätt

BOXNING

10 9 9

karlsson wachenfeldt arkitekter
östra hamngatan 46-48    411 09 göteborg
www.kawarkitekter.se   info@kawarkitekter.se
 arkitekter sar/msa       phone +46 (0)31 152524

PLAN 1
SKALA 1:300

BEFINTLIG UTSEENDE

tvätt

BOXNING

10 9 9

1 350
1 500

1 212

2 008

1 683

1 5
36

1 400
1 450

1 125

2 7
90

1 400
1 450

1 050

2 7
90

1 400
1 450

1 050

1 582

+136.98

+138.65

BORTALAG FUTSAL/
SVEN ERIKSON
FLICKOR

2 x
DUSCH

RWC

+138.65

PASSAGE
+138.65

+138.65

PARTI FLYTTAS

BEF. STÄD
OCH FRD.

OMKL. HELT MODERN
STANDARD (TYP BODA)

c:a 22 pers

+137.91

PLATTFORMSHISS

PASSAGE
+138.65

+137.91
+136.98

1:12
liten avvikelse
höjdskillnad
0,56m ?

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FRI PASSAGE

YTA FÖR ÖPPEN, SKRYMMANDE FÖRVARING (ev. låsbart jalusi/galler)

PARKERING FÖR 2 x PORTABLA BASKETKORGAR

tanke om skåp återlanseras, med undantag för släpp
kring dörrar, för tillgänglighetsmått 1700

NY, TILLGÄNGLIG,
ENTRÉ + 138.65

ENTRÉNIVÅ ANSLUTS HÄR

öppning
breddas

UTVIDGAT
WC BLIR

RWC/FLEX

2st öppna
duschar

öppning
breddas

+136.98

+137.11

+136.98

ny öppning

TVÄTT

OMKL. 5

OMKL. 6

FRD.

ny öppning

breddad
öppning

pelare

trappor tas bort

trappor tas bort

golv sänks till

ny gymentré
glasparti?
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Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-11-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00403 2.6.1.1 

 
Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

  

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Boråshallen ombyggnad etapp 2.        

Projektets handläggning 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 

sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Projektbeskrivning och mål 
Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 

uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 

evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 

förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 

omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 

omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 

att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 

BAIK) och Sven Ericsongymnasiet 

Konsekvensanalys lokaler 
Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 

lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 

attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt.  



Borås Stad 
Datum 
2022-11-22 

 Sida 
2(3) 

 

 

Tidplan 
Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 

preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 

av omklädningsrum.  

Ekonomi 
Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  728 417 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  3 713 749 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 313 178 kr Tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 0 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 5 755 344 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Befintlig hyra  4 258 835 kr  

Hyrestillägg av investeringen 1 313 178 kr Avser anpassning 

Tillkommande hyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 5 572 013 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 5 572 013 kr  

Befintlig hyra - 4 258 835 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 313 178 kr  

 

 

 



Borås Stad 
Datum 
2022-11-22 

 Sida 
3(3) 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13  

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 
 
Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 147 Dnr LFN 2021-004032.6.1.1 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Boråshallen ombyggnad etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. 

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 
BAIK) och Sven Ericsongymnasiet  

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt.  

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum.  

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ola Svensson 
Handläggare 
0703487704 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00214 3.6.8.25 
 

  

 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för Boråshallen, 
ombyggnad etapp 2, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden får 
kompensation för ökade kapitalkostnader och tillkommande driftskostnader.  

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. 

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas. 

En dialog har förts med de föreningar som är berörda och Sven 
Ericsongymnasiet. 

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt. 

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum. 

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-11-22 § 147 Projekteringsframställan 
för Boråshallen ombyggnad etapp 2 inkl. bilagor 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 157 Dnr FOFN 2021-00214 3.6.8.25 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för Boråshallen, 
ombyggnad etapp 2, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden får 
kompensation för ökade kapitalkostnader och tillkommande driftskostnader. 
Beslutet översänds till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. 

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 miljoner kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas. 

En dialog har förts med de föreningar som är berörda och Sven 
Ericsongymnasiet. 

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt. 

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt i april 2023 med 
preliminärt färdigställande i november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum. 

Projektets budget är kalkylerad till 25 miljoner kronor. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor.  
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Inledning

Patientnämndernas kansli tar emot synpunkter 
och klagomål på offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård 
inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen. I 
lag (2017:732) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården anges att patientnämnderna ska bidra till 
kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas 
efter patienternas behov.

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att 
på ett lämpligt sätt hjälpa patienter och närstående 
att föra fram klagomål till vårdgivare och att få 
klagomålen besvarade. Genom att i rapporter 
beskriva klagomålen kan deras berättelser få en 
betydelse även efter att det enskilda ärendet är 
handlagt. 

Antalet personer som lämnar klagomål till 
patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen, 
där patienten är 70 år eller äldre, har ökat under 
de senaste åren. 2015 utgjorde de 15 procent av 
alla klagomål och 2021 gällde 20 procent av alla 
klagomål patienter i den åldersgruppen. 

I denna rapport beskriver vi klagomålens innehåll 
när patienterna är över 70 år och belyser olika delar 
av patienternas vårdförlopp.
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Att utgå från anmälningar till patientnämnden innebär att undersöka 
och analysera synpunkter och klagomål. Det ger inte en bild av hur 
hälso- och sjukvården i sin helhet fungerar men reflekterar upplevelser 
av vården när patienter och närstående inte är nöjda.
Deras berättelser ger en vägledning i på vilket sätt sjukvården kan 
förbättras och anpassas efter människors behov.



Sammanfattning
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Generellt i patientnämndens klagomål 
överensstämmer innehållet i äldre personers klagomål 
med det som andra åldersgrupper framför. Patienter 
eller närstående klagar vanligast på något i vård och 
behandling, på problem i kommunikationen eller på 
väntetiden eller tillgängligheten till vård. Om vi ser 
övergripande på gruppens klagomål så skiljer sig den 
äldre patientens klagomål alltså inte från den yngre, 
däremot anmäldes fler klagomål av närstående än 
i andra vuxna patientgrupper. I denna rapport har 
patientnämnden valt att se närmare på och göra en 
sammanställning av alla klagomål för åldersgruppen 
70 år och äldre, som inkom under första halvåret 
2022.

Det framkommer i flera klagomål att patienten eller 
den närstående på ett tydligt sätt har beskrivit en 
upplevelse av att patienten har behandlats utifrån sin 
ålder, och inte utifrån sina förutsättningar och behov. 
Vissa patienter använde ordet diskriminering i sin 
skriftliga anmälan. 

I den största gruppen klagomål befann sig patienten 
i någon form av väntan på vård. Det vanligaste 
klagomålet gällde tiden under väntan på operation, 
men det förekom också synpunkter på svårigheter 
att komma i kontakt med primärvården eller på lång 
väntan på besök till specialistvård eller primärvård. 

Många klagomål berörde vården när patienten 
vårdades inneliggande på sjukhus. Ett flertal olika 
situationer och händelser på vårdavdelningar 
berördes, och från närståendes sida framhölls särskilt 

svårigheterna som uppstod då patienter skrevs ut 
utan tillräcklig planering. I flera klagomål ansåg också 
närstående att patienten kom hem för snabbt och i 
för dåligt skick, ibland med snabb återinläggning på 
sjukhus som en konsekvens. 

I de klagomål som handlade om lång tid fram till 
diagnos upplevde flera patienter att de inte blev 
lyssnade till eller tagna på allvar och att det var 
orsaken till att rätt diagnos inte upptäcktes vid 
besöken.Vanligaste klagomålet om fördröjd diagnos 
rörde cancer.

Patienter och närstående berättade för 
patientnämnden om en upplevelse av att 
kommunikationen från sjukvårdens sida hade brustit. 
Det kunde utläsas i många av rapportens klagomål, 
också i de vars kärna handlade om något annat. 
Informationen och återkopplingen från sjukvården, 
till exempel om planeringen av vården, upplevdes i 
många fall som bristfällig och ibland som obefintlig. 
Detta minskade ofta känslan av delaktighet.

Genom patientexempel har patientnämnden valt 
att i rapporten speciellt lyfta fram de klagomål som 
belyser patientens känsla av att deras ålder har haft 
betydelse för hur de behandlades, bedömdes eller 
bemöttes.
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Bakgrund
Andelen äldre i befolkningen beräknas öka.1 Frågan 
om hur det kommer att påverka vården är komplex. 
Att den äldre delen av befolkningen ökar behöver 
inte betyda att vårdkonsumtionen stiger i samma 
takt eller på alla vårdnivåer. Detta visas i tillbakablick 
och framtidsprognos där flera parametrar såsom 
befolkningsutveckling, den medicinska utvecklingen 
och hur vården är organiserad beaktas. Ett exempel 
på detta är att behovet av vårdplatser inte anses 
korrelerat till den beräknade ökningen av antalet 
äldre i befolkningen.2,3 Ett steg i utvecklingen av 
hälso- och sjukvården är omställningen till Nära vård 
där större delaktighet från patienter på flera sätt skall 
göra att sjukvårdens resurser utnyttjas mer effektivt.4

Jämlik vård 
Enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ska vården i 
Sverige ges med respekt för allas lika värde och den 
som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vård. Prioriteringar har alltid behövt 
göras inom vården och ska ske utifrån den
värdegrund och de etiska principer som vägleder hur 
vårdens resurser ska fördelas.

1 Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 (scb.se)
2 Hur påverkas vårdkonsumtion och vårdpersonal av att befolkningen ökar? Underlag för vårdprognos (vgregion.se)
3 Fakta om vårdplatser | SKR 
4 Omställning till Nära vård | SKR 
5 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Socialutskottets Betänkande 1996/97:SoU14 - Riksdagen 
6 Diskrimineringslag (2008:567)
7 Global rapport om ålderism: sammanfattning (who.int) 
8   Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Proposition 1996/97:60 - Riksdagen
9 Folkhälsomyndigheten nyhetsarkiv mars 2020 Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare
10 Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se
11 Västra Götalandsregionen, Regional vårdanalys 
12 Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022 | Vård- och omsorgsanalys 

Enligt riksdagsbeslut ska prioriteringar göras 
utifrån beaktande av människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnads-
effektivitetsprincipen.5 Prioriteringar som behöver 
göras är reglerade för allas rätt till en jämlik vård, och 
ålder, en av sju diskrimineringsgrunder enligt 
lagstiftning, ska inte vara grund för bedömning för 
vilken sorts vård eller behandling en person ska få.6

Ålderism
Ålderism, ”stereotypa föreställningar eller 
diskriminering som utgår från en människas ålder” 
uppmärksammas av Världshälsoorganisationen WHO 
som skrivit en rapport om ämnet. I dess förord skrivs 
att covid-19-pandemin har förstärkt ålderistiska 
idéer och om vikten av att både uppmärksamma och 
motverka denna form av klassificering av människor.7

I den etiska plattform som finns för bedömningar 
inom vården görs skillnad på biologisk och 
kronologisk ålder. Med biologisk ålder menas 
graden av åldrande fysiskt och mentalt, kronologisk 
ålder anger hur många år en person har levt. Enligt 
prioriteringsordningen är det den biologiska åldern 
som ska styra den medicinska bedömningen och inte 
den kronologiska.8 Exempel på när detta frångåtts i

Sverige är när allmänna råd gavs utifrån kronologisk 
ålder under pandemin och Inspektionen för vård och 
omsorg har i efterhand kritiserat att bedömningar av 
äldre gjordes utan individuella ställningstaganden.9,10

Klagomål och förväntningar
I Västra Götalandsregionen består knappt 15 procent 
av befolkningen av personer som är 70 år eller äldre. 
Den konsumtion av vård de står för är 26 procent 
av den totala mängden utförd vård i regionen.11 
Andelen klagomål till patientnämnden som rör 
personer som är 70 åller äldre var 18 procent under 
första halvåret av 2022. Detta visar på en lägre 
andel klagomål i förhållande till den konsumerade 
vården jämfört med befolkningen totalt. Att färre 
klagomål rör den äldre patientgruppen kan ha flera 
förklaringar. En anledning kan vara att upplevelsen 
av vården påverkas av de förväntningar som finns. 
Det har visats att patienters förväntningar av vården 
anpassats i takt med stigande ålder till att ligga i nivå 
med den upplevda vården. Förväntningar hos äldre 
kan därmed vara lägre än hos yngre personer.12

https://www.scb.se/contentassets/029afdaf618d456ba73bd64b623c6878/be0401_2021i40_br_be51br2103.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS7897-268913469-529/SURROGATE/V%c3%a5rdkonsumtion och personal 2017-2025.pdf
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/faktaomvardplatser.64555.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/omstallningtillnaravard.57446.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK01SoU14/html#bprop
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
https://www.who.int/publications/i/item/9789240020504
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/prioriteringar-inom-halso--och-sjukvarden_GK0360/html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
https://www.vardanalys.se/rapporter/nationell-uppfoljning-av-halso-och-sjukvarden-2022/
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Syfte
Syftet med rapporten är att utifrån inkomna klagomål 
till patientnämndernas kansli belysa äldre patienters 
och deras närståendes synpunkter. Innehållet ska 
kunna utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens 
kvalitets- och förbättringsarbete. Rapporten är också ett 
underlag och stöd för patientnämndernas och Västra 
Götalandsregionens övriga politiker, berörda tjänstemän 
och övriga intressenter. 

Urval och metod
Underlaget till denna rapport utgörs av synpunkter 
och klagomål, vidare i rapporten kallade klagomål eller 
ärenden, som har inkommit till patientnämndernas kansli 
under de första sex månaderna av 2022. De berörda 
patienterna i klagomålen var 70 år och äldre. 
De flesta klagomålen kunde delas in i grupper utifrån var 
i ett vårdförlopp patienten befann sig när det berättelsen 
handlade om inträffade. Övriga klagomål har grupperats 
efter typ av händelse. Många klagomål kan passa in i 
flera olika kategorier, men har grupperats i ett försök att 
på ett tydligt sätt beskriva klagomål utifrån många olika 
aspekter av vården, och patienters upplevelser utifrån 
olika situationer. 

I rapporten används ibland begreppet anmälare som en 
benämning på den som kontaktar patientnämnden och 
berättar om klagomålet. Anmälaren kan vara patienten 
eller någon närstående. Klagomål registreras alltid hos 
patientnämnden på den enhet som anmälaren har 
uppfattat som den som bär ansvaret för händelsen.
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Resultat

På följande sidor ges exempel ur klagomål. 
Citat kan vara hämtade ur det aktuella 
klagomålet men också från andra klagomål 
i rapporten vars innehåll har en liknande 
kärna. Citat har ibland förkortats för att 
utelämna detaljer. 

I rapporten ingår 443 klagomål, som berör 414 
patienter. I 35 procent var anmälaren en annan än 
patienten. I patientnämndens totala mängd klagomål 
brukar den siffran vara cirka 25 procent. 
Många av de klagomål som patientnämnden tar 
emot innehåller flera olika delar. Det är inte ovanligt 
att den som anmäler har upplevt brister på olika 
vårdnivåer eller vid olika tidpunkter i ett vårdförlopp.
22 patienter hade 2 eller flera klagomål som gällde 
samma händelse men berörde olika vårdgivare. 

De klagomål som rörde primärvården var till antalet 
122 och specialistvårdens klagomål var 290, vilket 
är en något högre andel specialistvårdsärenden 
än i patientnämndens totala ärendemängd. Av 
specialistvårdens klagomål gällde 11 psykiatrisk 
vård. Totalt 15 klagomål kom in som berörde 
kommunal hälso- och sjukvård och 3 klagomål 

berörde tandvården. Patientnämnden har skrivit till 
vårdgivarna i 43 procent av rapportens klagomål.

För diagram om ålder, kön och gruppering av 
klagomål, se bilaga 1.

Generella iakttagelser
Brister i kommunikationen mellan vårdens personal 
och patient eller närstående, är ofta en del av 
berättelsen i de klagomål som patientnämnden tar 
emot. Det förekom också frekvent i klagomålen i 
denna patientgrupp, men varken mer eller mindre 
än i andra åldersgrupper. I många av rapportens 
klagomål fanns det med som en av flera synpunkter, 
men några har bedömts att i huvudsak handla om 
bristande kommunikation. 

I en del klagomål fanns en berättelse om att 
patienten på något sätt upplevde att vårdgivaren 
hade behandlat hen annorlunda på grund av åldern. 
Vissa patienter använde ordet diskriminering i sin 
skriftliga anmälan. I dessa klagomål, och i ett flertal 
andra, ansåg patienter eller närstående att vården 
inte hade anpassats efter de behov som patienten 
hade. 

I patientnämndens totala mängd klagomål anmäls 
vanligtvis ungefär 25 procent av närstående och 
de får ibland rollen som ombud för patienten i 
patientnämndens kontakt med vårdgivaren. Högst 
andel närstående som anmälare är det i klagomål 
där patienten är under 20 år och över 70 år. Andelen 
ökar sedan med stigande ålder och i den aktuella 
perioden var 81 procent av anmälarna närstående 
när patienten var över 90 år. I 31 klagomål hade 

patienten avlidit vid tillfället då närstående anmälde.
En del av rapportens klagomål visar covid-19-

pandemins konsekvenser. Detta ses bland annat i en 
del av de klagomål som närstående har lämnat in 
gällande slutenvården. Besöksförbudet som rådde 
under pandemin påverkade närståendes möjlighet 
att vara hos patienterna och de upplevde då brister i 
kommunikationen och informationen. De ansåg att 
detta haft en negativ påverkan på patienternas vård 
och behandling. Särskilt tydligt sågs detta i klagomål 
som gällde patienter som vårdats i livets slutskede. 

Klagomål om bristande vård och 
kommunikation i livets slutskede:
”Patienten hade hörselnedsättning och annat 
modersmål än svenska. Anhörig undrar varför 
personalen inte involverade anhöriga när de 
märkte att patienten inte kunde göra sig förstådd. 
Klagomålet gäller vidare bristande delaktighet i 
patientens vård och bristande kommunikation med 
anhöriga när patient blev sämre. Att anhöriga fick 
vara med patienten hans sista timmar i livet berodde 
på deras egna initiativ.”

Patienter och närstående berättar: 
”Hur har de kunnat bedöma hans tillstånd om de 
inte har förstått vad han har sagt?”
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I väntan på vård
I den största gruppen klagomål befann sig 
patienten i någon form av väntan på vård när de, 
eller närstående, kontaktade patientnämnden. Det 
vanligaste klagomålet gällde tiden under väntan 
på operation, men det förkom också synpunkter 
på brister i tillgänglighet till både primärvård och 
rådgivning, väntan på besök till specialistvård, 
primärvård eller till undersökning eller behandling. 
I många av dessa klagomål har patienterna också 
upplevt en brist på information och återkoppling om 
hur förloppet går vidare och när de förväntas få vård.

I klagomål om tillgänglighet till primärvården:
”Patienten sökte sin vårdcentral på grund av 
hjärtklappning. Hon anade att det inte var så akut 
att hon behövde åka ambulans men ville ändå få 
det kontrollerat. Det tog lång tid innan hon fick 
kontakt med någon vårdpersonal.”

13 Allt fler väntar längre än vårdgarantins gräns - Socialstyrelsen

Patienter och närstående berättar: 
”Jag tycker det är helt fel att man inte kan prata 
med någon direkt, och alla de val som kommer när 
man ringer in. Det är svårt för mig och man måste 
veta var man ska trycka för att det ska bli rätt”

De klagomål som gällde väntan på vård och som 
riktades mot en akutmottagning innehöll ofta en 
berättelse om lång väntetid men klagomålets kärna 
var i många fall att patienten kände sig otrygg 
vid lång väntan. Patienterna upplevde brister i 
omvårdnad då de fick vänta många timmar utan 
tillsyn. De klagade också på att de inte fick hjälp till 
toaletten, fick något att dricka eller en brits för att 
kunna ligga ner. 

I klagomål om omvårdnaden på akutmottagning:
”Anmälaren är närstående och beskriver att 
patienten som är över 80 uppsökte akuten på 
förmiddagen en kort tid efter genomförd operation, 
synligt påverkad av smärta. Hon tilldelades ett rum 
och fick vänta i mer än 6 timmar utan tillsyn eller 
information från vårdpersonal. Patienten larmade 
själv på personal på kvällen för att fråga om hon var 
bortglömd. När närstående ringde patienten hade 
hon svårigheter att tala på grund av muntorrhet 
eftersom hon inte hade druckit något på hela 
dagen. Senare fick patienten dropp och munspray. 
Anmälaren anser att omvårdnaden har brustit.”

Sedan starten av covid-19-pandemin i början av 2020 
har väntetiderna till vård ökat, även om det i slutet av

2021 sågs en positiv förändring. Av de patienter som i 
december 2021 väntade på en operation hade  
40 procent väntat mer än 90 dagar. Vanligast var väntan 
bland annat till ögonspecialist och till operation av 
till exempel ortopediska ingrepp eller allmänkirurgisk 
operation.13 Detta var också de operationer som 
förekom oftast i patientnämndens klagomål. 

I klagomål om väntan på operation:
”Patienten uppger att hen, sedan en misslyckad 
operation, gått med ständigt läckage och värk i 
flera år och väntar på tid för operation. Patientens 
besvär har medfört att patienten inte sovit en 
hel natt de senaste åren och behöver använda 
inkontinensskydd dygnet runt. Patienten har fått 
information om att hens ärende inte är prioriterat 
och att väntetiden har blivit längre på grund av 
covid-19-pandemin. Patienten uttrycker dock att 
hen upplever sig nedprioriterad på grund av hens 
ålder och upplever inte att läkaren förstår hur 
mycket hens besvär påverkar patienten.”

Patienter och närstående berättar: 
”Det känns som om ingen bryr sig på grund av min 
relativt höga ålder. Skjut på operationen för han 
kommer ändå snart att dö. Inget ont om läkaren 
men han verkar inte inse hur dåligt jag mår”

I svar från olika vårdgivare stod vid flera tillfällen 
att väntetiden för besök eller ingrepp hade blivit 
längre på grund av pandemins effekter.
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https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/allt-fler-vantar-langre-an-vardgarantins-grans/


När diagnosen dröjde
En del patienter berättade att de hade fått en diagnos 
som i många fall var allvarlig, och att de hade sökt 
vård för samma besvär under en kort eller lång tid 
tidigare. I vissa fall hade patienten sökt upprepade 
gånger. Flest antal klagomål gällde en cancerdiagnos, 
men även klagomål på till exempel odiagnostiserade 
frakturer, infektioner eller stroke framfördes. 

I sju av klagomålen i denna rapport uttryckte den 
skriftliga berättelsen en misstanke hos patient eller 
närstående att patientens ålder hade gjort att man 
missbedömde symtomen, kanske förklarade dem 
som åldersrelaterade och därför inte gick vidare med 
utredning. 

Patientnämnden har redan i en tidigare rapport.
belyst att patienter ibland misstänker att vårdens 
bedömning görs annorlunda utifrån att de är äldre.14

Socialstyrelsen skriver i ”Samlat stöd för patient-
säkerhet” om diagnostiseringen som en komplex 
process och att det finns flera faktorer som kan 
leda den åt fel håll. Situationer som lyfts fram som 
exempel på högre risk är till exempel när många 
läkare är inblandade, eller när kommunikationen 
brister mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonal.15 

Flera patienter upplevde att de inte blev lyssnade till 
och inte tagna på allvar och att det var orsaken till att 
rätt diagnos inte upptäcktes vid besöken. 

I klagomål om fördröjd diagnos vid reumatisk 
sjukdom: 
”Patienten sökte sin vårdcentral på grund av kraftigt 
tilltagande smärtor och värk i hela kroppen.

14 Tiden räknas – patienters och närståendes upplevelser av vård vid cancer (vgregion.se)
15 Diagnostiska fel - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

Patienten hade så ont att hon inte ens kunde sätta 
upp håret eftersom armarna inte gick att sträcka 
ut. På vårdcentralen fick hon besked om att det var 
normalt och åldersrelaterade smärtor. Ingen åtgärd 
vidtogs. Hon sökte ett tag senare igen på akut tid 
hos vårdcentralen, träffade en annan läkare som då 
konstaterade en typ av reumatisk sjukdom.”

Patienter och närstående berättar: 
”Vårdcentralen borde i högre utsträckning ta 
denna typ av symtom på allvar när det gäller 
äldre patienter, och vara mer frikostig med 
undersökningar innan man ordinerar friskvård. Man 
vet ju att risken för cancer ökar i högre ålder”

I slutenvården
Många vårdbehov kan idag tillgodoses i öppen 
vård och väl genomarbetade processer vid många 
diagnoser har lett till kortare vårdtider. I antal är den 
stora gruppen som belägger flest vårdplatser inte 
de äldre, men om man tittar på antal vårddagar på 
sjukhus per invånare är den högst i gruppen 80 år 
och äldre.3

I denna åldersgrupp fanns det en större andel 
klagomål som handlade om slutenvård, än i andra 
åldersgrupper i patientnämndens totala mängd 
klagomål. I rapporten har 71 klagomål berört ett 
en händelse under patientens sjukhusvistelse och 
närstående var anmälaren i 51 av dessa. 

I de klagomål som berörde slutenvården gällde den 
vanligaste händelsen upplevda brister i planeringen 
inför utskrivning till hemmet, både till det egna

boendet och till särskilt boende. Ibland var den 
kommunala hälso- och sjukvården ansvariga för 
den fortsatta dagliga sjukvården. I vissa fall gällde 
klagomålet att närstående eller hemtjänst inte hade 
blivit meddelade att patienten skulle komma hem.

I klagomål om bristande planering inför 
hemgång:
”Närstående efterfrågade en vårdplanering 
tillsammans med kommunen inför utskrivning, men 
patienten skrevs hem utan en sådan. Vid utskrivning 
meddelades inte närstående. Patienten påminde 
inför transport hem om sin käpp, men den kom inte 
med. Patienten blev avsläppt utanför sitt hus och 
för att komma in behöver man gå upp för en backe 
och trappa. Det var söndag kväll och halt och snöigt 
ute. Patienten har dålig balans. Patientens hustru 
fick syn på patienten och kunde möta på utsidan. 
Patienten hade inte med sig någon extra medicin 
av den nya hjärtmedicinen och närmaste apotek 
ligger 8 km från bostaden. Anhöriga ringde till 
avdelningen för att efterhöra om patienten kunde 
vara utan denna medicin till dagen efter, men kunde 
inte få något besked om detta. Anhöriga ringde 
också hemsjukvård, men får information att de 
inte kan göra något då de inte fått någon remiss. 
Han hade inte fått med sig sina kläder utan hade 
sjukhusets pyjamasbyxor utan kalsonger. Dagen 
efter hemkomst ramlar patienten, då han inte har 
någon käpp, och slår sig så att han får uppsöka 
akutsjukvård.”
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https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/pnn7786-1025393182-506/surrogate/Tiden r%c3%a4knas-patienters och n%c3%a4rst%c3%a5endes upplevelser av v%c3%a5rd vid cancer.pdf
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/diagnostiska-fel/
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Patienter och närstående berättar:
”Jag är mycket kritisk till att han blev utskriven och 
hemskickad utan kontakt med mig. Jag är inte 
sjukvårdsutbildad och har ingen aning om hur jag 
skulle ta hand om honom eller vilka mediciner han 
skulle ta.”

År 2020 stod fallskador för 7 procent av alla skador 
inom vården.16 Bland de klagomål som kom in och 
som gällde slutenvården, var en del berättelser om att 
patienten hade fallit och skadats under vårdtiden på 
sjukhus.

I de klagomål som kom in till patientnämnden 
innehöll en del synpunkter på att fallet hade kunnat 
förhindrats av sjukvården om patienten hade fått 
den tillsyn de närstående ansåg behövdes. Vanligare 
var dock att den närstående klagade på bristen på 
information kring själva händelsen, ibland genom att 
fallet inte kommunicerades direkt med närstående 
utan först efter flera dagar. Det fanns också 
berättelser om att fallskadan inte föranledde någon 
grundlig undersökning vid händelsen vilket hade 
fördröjt diagnosen.

I klagomål om fallskada: 
”Närstående till äldre patient som vårdades på 
psykiatrisk avdelning beskriver att patienten ramlade 
två gånger på avdelningen under en tidsperiod på 
13 dagar. Patienten blev undersökt av läkare som 
ska ha bedömt att ingenting var brutet. Patienten 
fick Alvedon som smärtlindring. Närstående 
som märkte att patienten var mer förvirrad och 
smärtpåverkad påtalade detta och patienten 

16 Markörbaserad journalgranskning skador i somatisk vård 2013-2020 nationell nivå (skr.se) 

remitterades för röntgenundersökning.  
En höftfraktur konstaterades, patienten har 
opererats tre gånger och upplevt stort lidande.”

Även när patienter vårdades på sjukhus upplevdes 
brister i kommunikationen. Detta gjorde i vissa 
fall att patienter inte kände sig delaktiga eller 
informerade om vårdens planering. Det framkom 
också i några klagomål att bristerna i kommunikation 
och delaktighet hade betydelse för resultatet efter 
operation. 

I klagomål om bristande kommunikation  
inför operation:
”Patienten har synpunkter på att man opererat in 
en halvprotes efter fallolycka och bruten lårbenshals 
hos fysiskt aktiv person. Patienten upplever att 

man inte tagit reda på hur aktiv han var innan 
operationen och att han nu knappt kan gå och tror 
att det beror på typ av protes man valt.”

Vårdgivaren svarar att bedömningen gjordes 
utifrån tidigare sjukdomar. Man bekräftar 
patientens uppfattning att man borde ha 
kommunicerat om patientens fysiska aktivitet med 
patienten och att man då skulle valt en annan typ 
av protes. Händelsen ledde till uppdaterade rutiner 
och ett lärande i verksamheten.

I klagomål på slutenvården fanns också berättelser 
om att anmälare ansåg att patienterna inte hade fått 
tillräcklig omvårdnad i form av hjälp med personlig 
hygien eller mobilisering.
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https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efef4ae/1643723403024/Markorbaserad_journalgranskning_somatisk_vard_kort_SKR_2020.pdf
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När kommunikationen brast
I många klagomål fanns det en synpunkt på brister 
i kommunikationen även om klagomålets främsta 
händelse var något annat, till exempel att patienten 
hade väntat länge på vård. I 66 klagomål var det 
dock uppenbart att det uttryckta främsta klagomålet 
handlade om brister i kommunikationen inom 
öppenvården, och då mellan vårdpersonal och patient 
eller närstående. Ofta hade patienterna upplevt 
ett dåligt bemötande och i vissa fall förstärkte ett 
otrevligt bemötande känslan av att vara gammal 
och skröplig. Klagomål fanns också gällande brister 
i informationen. Svårigheterna i kommunikationen 
bidrog till att patienterna inte kände sig delaktiga i 
vården.

I klagomål om brister i samtalet med läkaren:
”Patienten hade önskat att hon som äldre hade fått 
god tid för att samtala om sin hälsa”

”Patienten har svårt att kommunicera med den 
läkare hon har på mottagningen och har bett att 
få byta. Patienten uppger att det inte går att ha en 
dialog med läkaren utan läkaren talar om hur det 
ska vara och ingen annan har något att säga till 
om. Patienten uppger att hon upplever att läkaren 
hänvisar allt till att handla om hennes ålder och 
när ett hälsoproblem beror på ålder verkar det inte 
heller finnas något att göra åt det.”

17 Risk att äldre får fel och för många läkemedel - 1177
18 Läkemedelsbehandling hos äldre | Läkemedelsboken (lakemedelsboken.se)

Vissa patienter upplevde att de inte hade fått 
tillräcklig information inför en operation, till exempel 
om tänkbara komplikationer. Vid besök hos olika 
läkare på vårdcentral ansåg en del patienter att en 
bristande kontinuitet försvårade kommunikationen 
vilket påverkade vården negativt.

Läkemedelsbehandlingen
Sveriges befolkning blir allt äldre och förskrivning 
av läkemedel till personer över 75 år har ökat med 
nära 70 procent de senaste 20 åren. Det finns 
olika orsaker till att det kan bli problem för äldre i 
samband med läkemedelsbehandling. Stigande ålder 
innebär fler läkemedel och kroppen blir på olika sätt 
känsligare. Information till patienten och patientens 
delaktighet i sin behandling är viktig. Undersökningar 
har visat att ju fler läkare som är involverade i en 
patients vård, desto flera läkemedel förskrivs. Många 
akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på 
läkemedel.17,18

I klagomål om biverkningar av läkemedel:
”Då patienten var trött och påverkad samt hade 
en hörselnedsättning bad närstående om att få 
medfölja vid besöket. Detta nekades först på grund 
av pandemin men anmälaren fick sedan lov av 
sjuksköterska att medfölja. Väl vid vårdcentralen 
kom läkaren ut och nekade anmälaren att få följa 
med in. Anmälaren hade då förklarat patientens 
svårigheter att själv framföra sina besvär samt 
patientens begränsade hörsel. Vid läkarbesök fick 

patienten utskrivet penicillin och tog tre tabletter. 
Patienten, som hade ulcerös kolit och inte tål den 
sortens medicin, drabbades därefter av kraftig 
diarré.”
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https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/risk-att-aldre-far-fel-och-for-manga-lakemedel/
https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_aldre.html
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Största delen av de 34 klagomål som kom in 
under perioden och som handlade om läkemedel 
gällde primärvården. Flera av dem berörde brister 
i delaktighet och uppföljning. Patienter med flera 
sjukdomar var oroliga när uppföljningen inte blev 
regelbunden som den tidigare hade varit. Kontakten 
med vårdcentralen inför förnyelse av recept skedde 
då via 1177 och patienter kunde inte få svar på sina 
frågor.

Patienter och närstående berättar: 
”Har det gått ett år så behöver man ju som patient 
få kolla upp alla sina värden innan några nya 
mediciner skrivs ut. Det är inte konstigt att det blir 
så mycket felbehandlingar”

Svar från vårdgivare har inkommit där man ser 
att läkemedel i vissa fall har orsakat symtom som 
man har trott var sjukdom, och där patienterna blev 
symtomfria efter avslut av behandlingen.

Klagomål fanns också på primärvården om att 
behandling med lugnande läkemedel skulle skrivas ut 
i lägre dos, eller sättas ut helt, ibland efter många års 
behandling. Detta gav upphov till oro hos patienter 
som inte kände sig delaktiga i beslutet och var oroliga 
för biverkningar.

Efter behandlingen 
I patientnämndens totala mängd klagomål under 
perioden fanns det berättelser om en upplevd 
vårdskada i cirka 8 procent av alla ärenden. Den 
siffran var varken högre eller lägre i patientgruppen 
över 70 år. Patientnämnden dokumenterar 
och använder uttrycket upplevd vårdskada i 
klagomålsärenden eftersom nämnden inte gör 
någon bedömning om det patienten upplevt 
kan betecknas som vårdskada enligt definitionen 
i patientsäkerhetslag (2010:659). Klagomålen 
handlade till största delen om komplikationer efter en 
operation, till exempel infektion, eller att resultatet 
inte blev som förväntat med kvarstående smärta eller 
nedsatt rörlighet. Främst var det efter ortopediska 
operationer eller operation av grå starr som klagomål 
på upplevd vårdskada förekom men även efter andra 
operationer och olika behandlingar. 

I klagomål om bristande resultat efter 
operationen: 
”Patienten kände direkt efter operationen att 
benet inte gick att styra. Hon var efter det på flera 
återbesök på mottagningen men läkarna sa att 
orsaken var gamla muskler och att det inte gick 
att åtgärda på något sätt. Patienten har haft en 
engagerad fysioterapeut och hon har varit mycket 
flitig med träningen men det har försämrat den 
värk som patienten har och har inte förbättrat 
funktionen i benet. Hon har varit en mycket aktiv 
person men kan nu bara ligga, inte sitta, vilket gör 
henne nedstämd.”

Patienten berättar i samtal med 
patientnämnden:
Patienten uttrycker att det känns som om man 
inte är värd något när man är gammal och att 
vårdgivaren är mindre benägen att hitta en 
åtgärd som kan förbättra. 

Ibland bekräftar vårdgivaren patientens eller 
närståendes misstanke om vårdskada i svaret till 
patientnämnden men vanligare är att besvären 
förklaras som en komplikation som man inte 
hade kunnat undvika genom att välja annan 
metod för behandling eller operation. 
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Hemsjukvård och övriga 
klagomål

Patientnämnden har vanligtvis få klagomål på 
den kommunala hälso- och sjukvården, cirka 
2 procent av alla klagomål under de senaste 
åren. I denna patientgrupp fanns 15 klagomål 
gällande hemsjukvård varav 14 var anmälda av 
någon närstående. Flera klagomål handlade om 
de bedömningar som gjordes i patientens hem 
vid frågeställningar om patienten skulle behöva 
sjukhusvård. Några närstående upplevde att 
patienter hade fått vänta på hjälp i hemmet och en 
del uttryckte att de efter det kände otrygghet. Det 
fanns också klagomål om läkemedelshantering eller 
omläggning, samt förekom att hemsjukvården var 
en del av en händelsekedja när planeringen inför 
utskrivning från sjukhus upplevdes bristande.

Patienter och närstående berättar: 
”Närstående framför klagomål på att ingen 
sjuksköterska från hemsjukvården fanns på plats 
i hemmet de gånger ambulans tillkallades. De 
närstående kände sig ensamma och utsatta i den 
situationen och upplevde att de fick argumentera 
med ambulanspersonalen i hopp om att patienten 
skulle få följa med till sjukhus. Närstående menar 
att de uppfattat att hemsjukvården delade samma 
uppfattning om att patienten var i behov av 
sjukhusvård.”

I gruppen som fick benämningen övriga 
klagomål gällde klagomålen till exempel felaktig 
journalhandling eller faktura, misstanke om 
sekretessbrott eller nekat hjälpmedel. Även de 
klagomål som gällde sjukresor grupperades här.
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Analys/diskussion

Bland utredare på patientnämnden finns en 
erfarenhet av att äldre personer i kontakt med 
patientnämnden i större utsträckning uttrycker att de 
är rädda att den fortsatta vården eller bemötandet 
ska påverkas om klagomål förs fram till vårdgivaren. 
Ibland kan patienterna också uttrycka att då de 
har goda erfarenheter av sjukvården för övrigt så 
har de ingen vilja att klaga. Som tidigare nämnts 
i rapporten är äldre personer mindre benägna att 
klaga på vården. Psykisk ohälsa är vanligt i gruppen 
äldre.19 Trots det är det mycket få klagomål som 
kommer in till patientnämnden gällande psykiatrisk 
specialistvård för äldre eller vård för psykisk ohälsa 
inom primärvården.

 � Äldre personer klagar i mindre utsträckning. 
Informationen behöver ökas till äldre 
personer om på vilket sätt deras synpunkter 
kan bidra till sjukvårdens kvalitetsarbete och 
att patientnämnden kan hjälpa dem föra fram 
deras klagomål och frågor. 

Vården ska så långt som möjligt utformas i samråd 
med patienten, och närstående ska ges möjlighet 
till delaktighet när det är lämpligt. Många klagomål 
vittnade om brister i informationen, att den har varit 
otillräcklig eller otydlig. I flera svar från vårdgivarna 
bekräftas också att informationen har brustit och 

19 Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – men det går att förebygga, Folkhälsomyndigheten 

att patienten eller närstående inte har fått tillräcklig 
möjlighet till delaktighet. Detta har ibland påverkat
vården negativt eller har gett en otillräcklig förståelse 
hos patient och närstående, till exempel för val av 
behandlingsmetod eller bedömning om behandling 
är aktuell. Kommunikationen kan underlättas när 
vårdkontakten är känd för patienten och flera 
patienter efterfrågar ökad kontinuitet. Kontinuitet 
kan vara en viktig och trygghetsskapande faktor 
och en huvudansvarig läkare som har helhetssyn 
på behandling kan till exempel öka säkerheten i en 
läkemedelsbehandling hos den äldre patienten.18

 � Patientnämndens klagomål visar behovet 
av att i varje vårdmöte säkerställa 
att mottagaren kan tillgodogöra sig 
informationen och att den är anpassad 
efter patientens personliga förutsättningar. 
Information till närstående kan vara ett 
viktigt komplement och öka patientens 
möjlighet till delaktighet.

Tillgängligheten till sjukvården upplevdes av en del 
patienter som begränsad. Med nedsatt syn eller 
med andra funktionsnedsättningar kunde den 
digitala kontakten upplevas som svår om patienterna 
hänvisades till 1177 för kontakt. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d19b3cbf5a2441e5bc01d4f657f5ff40/psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre.pdf
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 � Patienter önskar en möjlighet att lättare 
komma i kontakt med sin mottagning eller 
vårdcentral via telefon och då utan för många 
knappval.

I flera av klagomålen som gällde ett slutenvårds-
tillfälle fanns en berättelse om brister vid 
utskrivning, ofta med flera olika delar som inte 
hade fungerat. Var och en av de olika händelserna 
kan orsaka betydande problem vid en hemgång 
och äventyra patientsäkerheten. Alla inblandade 
personalkategorier har en viktig del i att 
vårdsituationen skall fungera och kännas trygg för 
patienten. I statistik ses att vårdtiderna förkortats 
och i framtida prognoser väntas denna utveckling 
fortsätta. 

 � Inom vårdtidens längd behöver planering för 
hemgång få tillräckligt med utrymme. Tydliga 
rutiner behöver finnas och i patientnämndens 
klagomål ses att dialogen med närstående 
kan vara en viktig del av en säker hemgång. 

Vården som individanpassad och personcentrerad 
är något som efterfrågas och önskas, det kunde 
utläsas i patientnämndens klagomål. I flera klagomål 
ansåg patient eller närstående att vården i större 
utsträckning behöver anpassa insatserna till den 
äldre personen och de svårigheter i form av minskad 
autonomi som sjukdom och åldrande kan föra med 
sig. I en situation där en patient i vanliga fall ges 
rådet att återvända till hemmet med egenvård och 

avvakta om tillståndet förvärras, kan situationen 
innebära en otrygghet och en svårighet för en person 
i hög ålder. I klagomålen framhölls det som särskilt 
svårt i de fall där den äldre bodde ensam i eget 
boende. 

 � Personcentrering ter sig extra viktig i vården 
av äldre personer med tanke på att den 
åldrande människan kan ha så olika behov 
och förutsättningar.

Vikten av individanpassning sågs också tydligt då en 
del patienter upplevde att de blev behandlade som 
skörare än vad de var eller med uppfattningen att de 
hade lägre förväntningar på livets innehåll och kvalité. 
Patienterna uppfattade att de hade särbehandlats på 
grund av sin ålder och inte bedömts och behandlats 
utifrån sina förutsättningar. Dessa patienter berättade 
ofta om värdet av att upprätthålla ett aktivt och 
socialt liv. 

 � Medvetenhet om ålderism och hur den 
påverkar det egna synsättet är en viktig 
kunskap hos alla funktioner i samhället.

Åldrandets frihet

För min del har jag ålderdomen olevd kvar 
och tror mig ändå veta att den är 
de hopplöst akterseglades epok, 
en ödslig vårdhemsväntan på finalen.

Men när jag själv tar plats försvinner plötsligt 
de gamla gubbarna och gummorna 
som förut fyllde hemmet med sitt gnäll, 
och vad jag till min häpnad ser är idel 
jämnåriga, och det är något annat.

De andra blir helt enkelt vi, och vi 
är varken unga eller gamla för 
varandra. Vi är vi och därmed punkt.

(Ur Varför har nätterna inga namn av  
Göran Palm 1971)
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-11-01 

Diarienummer PNS 2022-00062 

Västra Götalandsregionen 

Patientnämndernas kansli 

Handläggare: Karin Nordgren 

Telefon: 010-441 20 07 

E-post: karin.nordgren@vgregion.se 

Handläggare: Maria Ståhl 

Telefon: 010-441 20 14 

E-post: maria.stahl@vgregion.se 

Till södra patientnämnden 

Äldre röster om vården 

Förslag till beslut 

1. Södra patientnämnden antecknar informationen i rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientnämnderna ska enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården uppmärksamma och synliggöra riskområden och hinder för utveckling 

av vården. Patientnämnderna tar därför fram rapporter med fokus på teman och 

problemområden i inkomna synpunkter och klagomål. 

Äldre röster om vården - klagomål till patientnämnden när 

patienten är över 70 år 

Undersökningar visar att äldre personer är mindre benägna att klaga på 

sjukvården, till en del förklaras detta av anpassade förväntningar. Antalet personer 

som lämnar klagomål till patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen, 

där patienten är 70 år eller äldre, har ökat något under de senaste åren. I rapporten 

analyseras 443 klagomål, vilka till största delen gällde somatisk specialistvård och 

primärvård. Fler klagomål anmäldes av närstående än i andra vuxna 

patientgrupper i patientnämndens material.  

I den största gruppen klagomål befann sig patienten i väntan på vård, varav de 

flesta gällde väntetid till operation. En del patienter upplevde samtidigt brister i 

information och återkoppling om vårdens planering. I rapportens klagomål sågs 

en större andel gälla slutenvården jämfört med klagomål från andra åldersgrupper. 

Ett flertal olika situationer på vårdavdelning berördes och från närståendes sida 

framhölls särskilt svårigheterna som uppstod då patienter skrevs ut utan tillräcklig 

https://www.vgregion.se/patientnamnden
mailto:patientnamnden@vgregion.se
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planering eller då närstående inte informerades om att patienten råkat ut för en 

fallskada.  

Patienter och närstående berättade om att kommunikationen med vården hade 

brustit. Man ansåg att otillräcklig information ledde till minskad delaktighet och 

att det i vissa fall påverkade vården negativt. Som en del i att förbättra 

kommunikationen i primärvården efterfrågade flera patienter en ökad kontinuitet 

och uttryckte att en fast läkarkontakt också skulle innebära en större trygghet.  

I flera klagomål beskrev patienten eller den närstående på ett tydligt sätt 

upplevelsen av att patienten hade bedömts och behandlats utifrån sin ålder, och 

inte utifrån sina förutsättningar och behov. Vissa patienter upplevde även att 

bemötandet försämrades för att de var äldre, och de uttryckte känslan av att de 

betraktades som mindre värda. Detta sågs bland annat i en del av de klagomål 

som beskrev att en diagnos hade blivit fördröjd. Patienter uttryckte ibland 

misstanken om att åldern hade gjort att läkaren missbedömde symtomen och att 

de förklarades som åldersrelaterade.   

Vikten av att anpassa informationen till patientens förutsättningar framgår i flera 

av de analyserade klagomålen och i vissa fall framkom att information till 

närstående kan vara ett viktigt komplement och öka patientens möjlighet till 

delaktighet. Vid utskrivning från slutenvården sågs att dialogen med närstående 

hade kunnat bidra till en säkrare hemgång.  

I patientnämndens klagomål efterfrågade äldre patienter och deras närstående en 

ökad individanpassning och personcentrering av vården för den äldre patienten. 

Detta gällde när patienter behövde anpassade insatser på grund av minskad 

autonomi men också då patienter upplevde sig bedömda och särbehandlade 

utifrån sin kronologiska ålder i stället för utifrån sina individuella förutsättningar.  

Patientnämndernas kansli 

Susanne Tedsjö 

Förvaltningschef 

Anne-Kathrin Schneider 

Enhetschef 
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Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Rapport: Äldre röster om vården - klagomål till patientnämnden när 

patienten är över 70 år 

Besluten skickas till 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se, för kännedom 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se, för 

• kännedom 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se, för kännedom 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se,  för kännedom 

• Primärvårdsdirektör, Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregion.se, för 

kännedom 

• Kommunstyrelser inom Västra Götalandsregionen samt socialnämnder / 

äldreomsorgsnämnder, för kännedom 
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