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Nämndbudget 2023 Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna upprättad Nämndbudget 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 7-8 december 2022 om budget 2023 för Borås 

stad. 

I förslaget till nämndbudget 2023 för vård- och äldrenämnden fördelas 

kommunbidraget till nämndens verksamheter. De ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenserna redovisas. I nämndbudgeten framgår även 

hur nämnden avser att genomföra sitt grunduppdrag under det kommande året. 

Samt hur nämnden avser att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden.  

Beslutsunderlag 

1. Nämndbudget 2023, Vård- och äldrenämnden 

2. MBL-protokoll 2023-01-11 samt 2023-01-18 

3. Skrivelse från fackförbunden gällande Nämndbudget 2023 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Vård- och äldreförvaltningen ska ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Med individen i 
fokus arbetar vi med hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser. Vi ger vård och 
omsorg utifrån den enskildes behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret. För att möta 
framtidens utmaningar ligger vi i framkant och tar till oss ny utveckling. 

Prognosen för Borås Stad är att antalet äldre ökar. För nämnden är det av stor vikt att bevaka 
förändringen av antalet invånare över 80 år, då det oftast är där inträdet till vård- och omsorgsbehov 
uppstår. Mellan 2021 och 2026 förväntas de som är 80 år och äldre öka med över 15 procent och 
nämnden står därmed inför stora utmaningar med att möta det ökade behovet av kommande insatser. 
Utmaningen består inte enbart av att bygga ut omsorgen med platser för att möta den enskildes behov, 
utan även med utmaningen att bemanna verksamheten. Det är därmed även av stor vikt att fortsätta 
utveckla det förebyggande arbetet, så att inträdet till omsorgen kan förskjutas och att stadens invånare 
har bättre förutsättningar att klara sig själva i större utsträckning. Men det är även av lika stor vikt, om 
inte större, att se över kompetensförsörjningen och hitta nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja 
den så kallade välfärdstekniken, där teknik kan ersätta arbetsmoment som idag utförs av medarbetare. 
Utvecklingen är nödvändig, både för att klara en allt svårare bemanningssituation men också för att 
möta invånarnas förväntningar. En ökad användning av digital teknik medför också att nämnden 
behöver utveckla arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. 

I samband med pandemins utbrott minskade nämndens utförda volymer, då brukarna intog en mer 
avvaktande inställning till att ta emot insatser inom såväl hemtjänst, dagverksamhet, korttid och vård- 
och omsorgsboenden. Sedan slutet av 2021 har volymerna, utförda insatser, åter kommit tillbaka till en 
mer normal nivå, som rådde innan pandemin, viss justering av nämndens volymer har gjorts inför 2023 
för att möta kommande behov. 

Vård- och äldrenämnden står inför stora ekonomiska utmaningar framöver. En inflation som driver 
upp kostnaderna, en åldrande befolkning med kommande omsorgsbehov i närtid, som i sin tur driver 
upp volymerna och därmed kostnaderna. Lokaler som måste upprustas och bli mer ändamålsanpassade, 
lokalvård och tvätthantering som behöver säkerställas ur smittskyddssynpunkt. Det i kombination med 
att mycket av verksamheten under de senaste åren bekostats av tillfälliga riktade statsbidrag. I takt med 
att statsbidragen upphör, försvinner också en viktig del av nämndens finansiering som framöver 
behöver säkerställas från annat håll. 2023 beräknar nämnden klara sitt uppdrag inom ram, främst på 
grund av ett generellt prestationsbaserat statsbidrag och att tidigare tillfälliga resurser nu lyfts ur 
budgeten. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos Borås och insatsbehov 

Prognosen för Borås Stad är att antalet äldre ökar. Antalet invånare över 65 år förväntas öka med 2,4 
procent fram till 2026. För nämnden är det av stor vikt att bevaka förändringen av antalet invånare över 
80 år, då det oftast är där inträdet till vård- och omsorgsbehov uppstår. Mellan 2021 och 2026 förväntas 
de som är 80 år och äldre öka med över 15 procent. Nämnden står därmed inför stora utmaningar med 
att möta det ökade behovet av kommande insatser. Utmaningen består inte enbart av att bygga ut 
omsorgen med platser för att möta den enskildes behov, utan även med utmaningen att bemanna 
verksamheten. Samtidigt som den äldre befolkningen med kommande behov ökar kraftig ökar inte den 
arbetsföra befolkningen i samma utsträckning. Den arbetsföra åldern 20-65 åringarna väntas under 
samma period öka med 2,6 procent. Det är därmed även av stor vikt att fortsätta utveckla det 
förebyggande arbetet, så att inträdet till omsorgen kan förskjutas och att stadens invånare har bättre 
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förutsättningar att klara sig själva i större utsträckning. Men det är även av lika stor vikt, om inte större, 
att se över kompetensförsörjningen och hitta nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja den så kallade 
välfärdstekniken, där teknik kan ersätta arbetsmoment som idag utförs av medarbetare. 

  

 
  

Prognosen visar på en stadig ökning varje år av 80-84 åringar, medan de över 85 år ligger på en ganska 
stabil nivå över tid. 
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Vård- och äldrenämndens behovsprognos 2022-2032 för vård- och omsorgsboende, korttidsvård och 
dagverksamhet visar att det fram till 2032 behöver tillskapas ytterligare 191 platser på vård- och 
omsorgsboende och 7 platser på korttidsenhet. Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till 
Lokalförsörjningsnämnden att utöka antalet vård- och omsorgsboenden med ytterligare två boenden. I 
inledningen av 2025 förväntas Kristinegränd stå klart med totalt 73 nya platser varpå det saknas 115 
platser för att matcha behovet. 

Vissa år fram till 2032 finns inte tillräckligt med platser på vård- och omsorgsboende i förhållande till 
förväntat behov hos befolkningen. Det innebär en risk för att beslut om vård- och omsorgsboende inte 
kommer kunna verkställas inom skälig tid. För att tillgodose den enskildes behov av vård och omsorg 
kan det uppstå behov av att använda korttidsplats i avvaktan på vård- och omsorgsboende. Det 
påverkar i sin tur korttidsenheternas möjligheter att ta emot brukare som vid utskrivning från 
slutenvård har fortsatt omfattande behov av vård och omsorg. 

Behovsprognosen har sin utgångspunkt i rådande omständigheter, d.v.s. de insatser som finns 
tillgängliga och nuvarande riktlinjer för beslut om bistånd. Prognosen tog vid framtagandet hänsyn till 
2022 års prognos kring demografisk utveckling i åldersgruppen 65 år och äldre samt förväntat behov. 
Faktorer som utöver demografisk utveckling påverkar behovet av insatser är bland annat förändringar i 
befolkningens hälsa, omställning till nära vård, förebyggande arbete, utveckling och användning av 
välfärdsteknik samt tillgång till alternativa boendeformer. Behovsprognosen ligger till grund för både 
lokalresursplanering och arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. 

Bemanningssituation  

SKRs rapport från 2022 ”Välfärdens kompetensförsörjning” sammanfattar att kompetensförsörjningen 
och att hitta rätt kompetens är den största utmaning arbetsmarknaden står inför. Konsekvenserna av 
personalbristen är tuffa, inte minst för välfärden. Utan personal stannar äldreomsorgen och hälso- och 
sjukvården. Situationen är komplex och behöver mötas på många olika sätt. Förändrade arbetssätt, 
utveckling av befintliga medarbetare och utveckling av digitala tjänster är några av delarna. 

Redan nu är rekryteringsläget svårt, främst inom legitimationsyrkena men också socionomer. 
Undersköterskor och vårdbiträden är de största personalgrupperna inom vård- och omsorg och 
kommer till antal vara de personalgrupper som det behövs flest personer till. 1juli 2023 blir 
undersköterska en skyddad yrkestitel vilket kan påverka efterfrågan. 

De ökade behoven av anställda på grund av demografin är allra störst inom äldreomsorgen. Det är 
också här vi ser många pensionsavgångar. 

Prognos över behov av anställda pga demografin och pensionsavgångar 2021-2031, per verksamhet, 
kommun, inkl privata utförare (källa SKR) 
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Vård- och äldrenämnden arbetar aktivt och kontinuerligt med kompetensförsörjning inom flera 
områden för att attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och ställa om kompetens. Aktiviteter 
och åtgärder genomförs med syfte att säkra dagens och framtidens behov av kompetens för att klara 
uppdraget och möta den demografiska utvecklingen. 

Rätt aktiviteter och åtgärder kan förändra behovet av rekryteringar och minska kompetensgapet. 
Nämnden arbetar med den framtagna kompetensförsörjningsplanen samt framtagandet och 
genomförandet av KAL-planer. 

Omställning till nära vård 

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har beslutat om en länsgemensam strategi för god och 
nära vård (färdplan). Den innehåller områden som parterna gemensamt ska kraftsamla kring för att 
utveckla den nära vården fram till år 2030. Utvecklingen påverkar nämndens verksamheter på flera sätt 
och nämnden behöver vara en aktiv part i omställningen. Arbetssätt behöver förändras och nya 
samverkansprocesser tas fram. Nära vård kan också komma innebära behov av annan kompetens. Den 
nya avdelningen för sköra äldre på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) ska bidra till ökad kunskap om 
målgruppens vårdbehov och vårdkedjor. Det ger underlag till kommunernas och regionens primärvård 
i arbetet med att ta fram nya arbetssätt så att de äldre kan få sin vård i hemmet och inte behöver söka 
vård vid sjukhuset. 

Omställning av socialtjänsten 

I augusti 2020 presenterades utredningen Hållbar socialtjänst med förslag om ny socialtjänstlag. I förslaget 
tydliggörs att socialtjänsten ska fokusera mer på tidiga, förebyggande och rehabiliterande insatser. 
Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig och fler insatser ska kunna ges utan föregående 
behovsbedömning. Proposition väntas tidigast hösten 2023. SKR beskriver förslaget som en stor 
omställning av socialtjänsten, som kan liknas vid omställningen till nära vård. 

Utredningen Nästa steg med förslag om en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen samt 
förslag för att säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård för personer i särskilt boende och för 
personer med kommunal hemsjukvård överlämnades till regeringen i juni 2022. Förslaget innebär att 
flera bestämmelser som är specifika för äldreomsorgen flyttas från socialtjänstlagen till 
äldreomsorgslagen. Det tillförs också bestämmelser om mål, kontinuitet, trygghet, ledarskap och 
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uppföljning för kvalitetsutveckling. Även boende på särskilt boende ska ha en fast omsorgskontakt och 
en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas i samband med flytt till vård- och omsorgsboende. 
Utredning föreslår att regionerna fortsatt ska vara huvudman för läkarinsatser i kommunens 
primärvård. Enskilda som är inskriva i kommunens primärvård ska ha en fast vårdkontakt i kommunen. 
Regionen ska säkerställa att en särskild vårdgivare har fasta läkarkontakter tillgängliga för planerad och 
oplanerad medicinsk bedömning och behandling, planering, samordning av patientens vård, 
handledning och viss fortbildning av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Regionen ska också 
säkerställa att enskilda som är inskrivna i kommunens primärvård vid behov kan få en medicinsk 
bedömning av en läkare dygnet runt. Utredningen föreslår en reglerad ledningsstruktur för kommunens 
primärvård, både på huvudmanna- respektive vårdgivarnivå. Samtliga förändringar föreslås träda i kraft 
1 januari 2024. 

Verksamhetsutveckling med välfärdsteknik 

Nämndens arbete med att införa digital teknik fortsätter. Utvecklingen är nödvändig, både för att klara 
en allt svårare bemanningssituation men också för att möta invånarnas förväntningar. Innan beslut om 
införande av välfärdsteknik behöver nyttoanalys genomföras. En nyttoanalys möjliggör också 
uppföljning av vilka effekter den digitala tekniken ger. För att digital teknik ska ge avsedd nytta behöver 
arbetssätten förändras. En ökad användning av digital teknik medför också att nämnden behöver 
utveckla arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. 

Regeringen föreslår ett tillägg till socialtjänstlagen om rätten att använda digital teknik i hemtjänst eller 
på vård- och omsorgsboende. Tillägget, som föreslås träda i kraft 1 juli 2023, tydliggör att insatser som 
utförs med hjälp av digital teknik uppfyller skälig levnadsnivå och att även dessa insatser ska uppfylla 
kravet på god kvalitet. Även om ett tillägg görs i lagen behöver nämnden verka för att den enskilde 
redan i samband med biståndsbedömningen informeras om att vissa insatser i första hand ges med stöd 
av digital teknik och vad den digitala tekniken syftar till. 

Fast omsorgskontakt  

Riksdagen beslutade under 2022 om nya bestämmelser i socialtjänstlagen med krav på att den som har 
hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022. Nämnden beslutade i samband med detta om en reviderad 
hemtjänstersättning från och med 1 juli 2022 för att möta verksamhetens ökade kostnader. Det är svårt 
att avgöra hur den nya lagstiftningen samt reviderade timersättningen påverkar verksamheten. 
Nämnden har under 2022 genomfört ett väl genomarbetat införande. 

Ändamålsenliga lokaler 

Nämnden har mer aktivt börjat jobba med verksamhetens lokaler i syftet att få dessa mer 
ändamålsenliga enligt dagens behov samt nå upp till dagens krav. Arbetet kommer enligt de 
internhyresregler som föreligger innebära ökade lokalkostnader för nämnden då insatserna betraktas 
som verksamhetsanpassningar. 

Kraftigt ökad inflation 

Omvärldens påverkan på Sverige och dess ekonomi är tydlig. Inflationen är den högsta på flera 
decennier och kommer påverka nämndens kostnadsbild. Såväl drivmedel som livsmedel har en kraftig 
kostnadsutveckling, två inslag i nämndens verksamheter som är av stor vikt för att kunna genomföra 
och bedriva verksamhet. Kostnadsökningarna förväntas inte kunna finansieras inom det ökade 
kommunanslaget, vilket i realiteten därmed innebär att nämnden behöver jobba med 
effektiviseringsåtgärder. Utöver inflationen som driver kostnaderna kommer även pensionskostnaderna 
från 2023 att öka på grund av nytt pensionsavtal, som påverkar PO-pålägget. 

Statsbidrag 

Nämnden har sedan 2020 haft flera riktade statsbidrag. Många kan kopplas till pandemin och 
regeringens intention om att kommunen inte skulle drabbas av de merkostnader som uppstod. 2022 är 
sista året för två av bidragen som nämnden uppburit under tre års tid. Det är bidraget för äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, där Borås Stad även medverkat som 
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modellkommun. Men även bidraget för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom upphör. Tillkommer gör dock ett 
prestationsbaserat generellt bidrag som ska nyttjas senast under 2023. 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Nämndens grundläggande uppdrag utgörs av lagar, föreskrifter, nationella och kommunala styrande 
dokument. 

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om 
personer över 18 år med fysisk funktionsnedsättning, somatisk sjukdom eller demenssjukdom som har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, dagverksamhet, 
trygghetslarm och anhörigstöd. Insatserna som beviljas ska vara av god kvalitet och den nationella 
värdegrunden för äldre ska genomsyra alla verksamheter. 

Vård- och äldrenämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. En god vård ska kunna ges överallt där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, såväl i ordinärt boende som på vård- och omsorgsboende. Alla medborgare med 
hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen ska ges en sammanhängande, jämlik och tillgänglig hälso- 
och sjukvård med hög patientsäkerhet. 

I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. Vård- och äldrenämnden ansvarar för 
biståndsbedömt anhörigstöd till nämndens målgrupp, men också för icke biståndsbedömt anhörigstöd i 
Borås Stad vilket även omfattar barn och unga under 18 år. 

Nämnden ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsbidrag oavsett ålder. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost, lokalvård 
och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Det ska finnas medarbetare med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande säkras. 

Kommunens huvudmannaskap gäller oavsett om omsorgen drivs i kommunens egen regi eller om den 
överlämnats till privat utförare. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Vård- och äldrenämndens grunduppdrag genomförs med utgångspunkt i individuellt bedömda behov 
av vård och omsorg och den enskildes önskemål. Insatser som ges ska vara av god kvalitet och stärka 
den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vård och omsorg ska ges utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt med den enskildes behov i centrum. Omsorg om äldre ska inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Vård- och äldrenämnden är en vård- och omsorgsgivare, vilket innebär att nämnden ska ha ett 
ledningssystem som systematiskt och fortlöpande säkrar och utvecklar verksamhetens kvalitet. 
Ledningssystemet används för att planera, leda, kontrollera samt följa upp och utvärdera verksamheten. 
Uppföljning och utvärdering ska förbättra verksamhetens kvalitet. 

Av socialtjänstlagen framgår att kommunen ska planera sina insatser för äldre och i planeringen 
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samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. Vård- och äldrenämnden tar 
vartannat år fram en behovsprognos för vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet. Vid 
nästa revidering kommer den att kompletteras med hemtjänst så att prognosen omfattar samtliga 
insatser. Behovsprognosen ligger till grund för nämndens arbete med kompetensförsörjning, budget 
samt lokalbehovsplanering. I bedömningen av framtida behov hos gruppen äldre samverkar nämnden 
med Fritids- och folkhälsonämnden som tar fram välfärdsbokslut med uppgifter om äldres hälsa samt 
genomför seniorenkäter. 

Den demografiska utvecklingen i kombination med svårigheter att bemanna verksamheten med rätt 
kompetens innebär att nämnden behöver se över de insatser som ges och arbetssätten i verksamheten. 
Det handlar om att öka användningen av välfärdsteknik och att använda medarbetarnas kompetens rätt 
utifrån vad som ska utföras. Det handlar också om att arbeta systematiskt med riskförebyggande 
vårdåtgärder och att i utförande av insatser utgå från ett hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande förhållningssätt. Omställningen av hälso- och sjukvården till en mer nära vård påverkar 
såväl insatser som ges utifrån socialtjänstlagen som kommunens primärvård. Behovet av insatser kan 
komma att påverkas liksom behov av medicinsk kompetens hos nämndens medarbetare. Regionens 
omställningsarbete med mobila team, vårdavdelning för sköra äldre samt ökad användning av 
välfärdsteknik för monitorering och sensorering påverkar nämndens verksamhet. Samverkan med andra 
vårdgivare är nödvändig för att säkra vårdkedjor samt en personcentrerad och patientsäker vård. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Vård- och äldrenämnden ska ge likvärdig vård, omsorg och service till stadens invånare oavsett kön. 
Insatser ges utifrån individens behov och önskemål. Nämnden tar inte hänsyn till kön vid fördelning av 
budget mellan verksamheter. 

I nämndens uppföljning av grunduppdraget används könsuppdelad statistik där det finns sådan. Det 
möjliggör en analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om antalet brukare/patienter 
samt biståndsbedömda och utförda insatser. Även i sammanställning av statistik och i analys av resultat 
från brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik. 
Nämnden behöver utveckla analysen av statistiken för att se om det finns skillnader som behöver 
åtgärdas. 

Statistik visar att den del av nämndens målgrupp som är 65 år och äldre så har en högre andel av 
kvinnorna behov av stöd. Det beror på att antalet kvinnor är högre än antalet män, särskilt från 80 år 
och äldre då fler har behov av insatser från äldreomsorgen.  

Breddad rekrytering män  

I arbetet med att attrahera blivande medarbetare samverkar nämnden med grund- och 
gymnasieskolorna samt vuxenutbildning och högskolan i kommunen. En viktig insats är att använda 
autentiska förebilder, att dessa förmedlar en äkta och trovärdig bild av såväl utmaningar som fördelar 
inom sektorn. 

Ett av de regionala målen för VO-College Sjuhärad är att andelen män på utbildningsplatserna ska öka. 
En aktivitet/åtgärd kopplat till detta är satsningen Män i hälsa, som Sjuhärad är först i Sverige med att 
testa. Män i hälsa har som syfte att bredda rekryteringen avseende fler män inom vård och omsorg. 
Arbetet sker tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund som ett ESF-finansierat projekt baseras 
på den norska modellen ”Men i helse”. 
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3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 
Grunduppdraget följs upp genom målsatta indikatorer och andra undersökningar. 

Målsatta indikatorer 

• Antal genomförda förebyggande hembesök ska öka 

En del av förvaltningens förebyggande arbete är att erbjuda seniorer ett förebyggande hembesök. Vid 
besöken informeras om vilka insatser som finns, både med och utan biståndsbedömning. Syftet är att 
minska social isolering och senarelägga behovet av biståndsbedömda insatser. Besöken riktas främst till 
personer som endast har trygghetslarm. Indikatorn, som mäter hur många boråsare som erbjudits och 
tackar ja till erbjudandet om ett förebyggande hembesök, följs upp en gång per år. 

• Antal personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska 

Personalkontinuitet är en viktig faktor för kvalitet i utförandet av hemtjänstinsatserna och för 
hemtjänsttagarens upplevelse av trygghet. Indikatorn följs upp genom mätning av hur många personer 
en hemtjänsttagare med omfattande behov av omsorg möter under 14 dagars period (medelvärde). 
Mätning sker vid 2 tillfällen per år. 

• Väntetiden till vård- och omsorgsboende ska minska 

Beslut om insatser enligt socialtjänstlagen ska verkställas omgående. En lång väntan kan få negativa 
konsekvenser för den äldres hälsa och även påverka de närstående negativt. 
Indikatorn följs upp 2 gånger/år genom mätning av väntetiden (antal dagar) från ansökningsdatum till 
första erbjudna inflyttningsdatum (medelvärde). 

• Andel personer 75 år och äldre i särskilt boende som behandlats med minst ett av sex olämpliga läkemedel, ska 
minska % 

Med stigande ålder sker vissa förändringar i kroppen som påverkar hur läkemedel omsätts och påverkar 
kroppen. Vissa läkemedel medför en betydande risk för biverkningar och dessa ska därför undvikas hos 
äldre. Indikatorn mäts en gång per år. För ökad måluppfyllelse krävs samverkan med regionens 
primärvård. 

Annan uppföljning 

Vård- och äldrenämnden följer också upp grunduppdraget genom att ta del av: 

• Brukarundersökningar (Socialstyrelsens årliga undersökning i hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende samt korttidverksamheternas interna undersökning). 

• Socialstyrelsens årliga sammanställning - Öppna jämförelser. 
• Måluppfyllelse i de nationella kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och palliativa registret. 
• Sammanställning och analys av inkomna synpunkter. 
• Sammanställning och analys av samt åtgärder med anledning av avvikelser enligt 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen inkl. lex Sarah och lex Maria. 
• Redovisning av ej verkställda beslut inom tre månader. 
• Verksamhetsmått som beskriver volymer och produktivitet. 
• Statistik som beskriver målgruppen och målgruppens behov. 

I all uppföljning, där det finns resultat för både egenregi och för privata utförare, får nämnden 
resultaten både särredovisade och sammanvägda. Nämnden följer också kontinuerligt den 
avtalsuppföljning som genomförs gällande privata utförare (entreprenad enligt LOU) samt 
sammanställt i en årlig redovisning av all uppföljning. Den sammanställda redovisningen från 
uppföljningen av privata utförare rapporteras av nämnden till Kommunstyrelsen. 

Resultat och analys av det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med patientsäkerhet sammanfattas 
årligen i en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse. Berättelsen finns tillgänglig på stadens webbplats 
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boras.se 

Indikatorer 

Antalet genomförda förebyggande hembesök 
ska öka 
 
 
 
 
 
Utfall 2022 
53 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka måluppfyllelsen under 2023 ska antalet förebyggande kontakter öka. Det kan vara fysiska 
träffar i hemmet eller kontakt på annat sätt. För att nå målet kommer verksamheten marknadsföras i högre 
grad än tidigare, exempelvis genom informationsträffar på vårdcentraler, information till hemtjänstpersonal 
samt delta på mötesplatser tillsammans med andra förvaltningar i staden. Genom en digital och analog 
broschyr nå ut till fler med samlad information om utbudet som finns inom kommunal verksamhet, 
verksamhet som bedrivs inom Idéburet partnerskap samt andra föreningars aktiviteter. 

Antal personer som en hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar ska minska (medelvärde) 
 
Utfall 2020 
16 
 
Utfall 2021 
16 
 
Utfall 2022 
16 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Personalkontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och omsorg. För att möjliggöra en god kontinuitet 
har hemtjänsten sedan tidigare ökat grundbemanningen för att kunna nyttja egna resurser vid frånvaro. Då 
rekryteringsläget är ansträngt är det en ständig utmaning att bibehålla en tillräckligt hög grundbemanning. 
Schemaläggningen för personal tillsammans med insatsplaneringen för brukaren är viktiga delar för 
kontinuiteten. Sedan tidigare är medarbetarna indelade i mindre grupper för att öka kontinuiteten samt att 
schemaläggningen förbättrats. Situationer som påverkar kontinuiteten negativt är exempelvis hög frånvaro 
samt många korta besök. 
 
För att antalet personer som en hemtjänsttagare möter ska minska kommer verksamheten under 2023 
arbeta med fast omsorgskontakt vilket innebär att en särskilt medarbetare har ett särskilt ansvar för 
uppföljning av brukarens insatser. Insatser för att förbättra arbetsmiljön genomförs genom att arbeta mer 
aktivt med rehabiliteringsplaner för medarbetare samt att nya former för schemaläggning prövas. 
Dessutom sker bättre och mer långsiktig planering för medarbetares utbildning vilket kan minska behovet 
av vikarier 
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Indikatorer 

Andel personer 75 år och äldre i särskilt 
boende som behandlats med minst ett av sex 
olämpliga läkemedel, ska minska % 
 
Utfall 2020 
11,3 
 
Utfall 2021 
8,2 
 
Utfall 2022 
8  

 

Så nås målet för indikatorn 
Olämpliga läkemedel till äldre är en samverkansfråga mellan vårdcentraler och Vård- och 
äldreförvaltningen. Borås Stad redovisar i Närvårdssamverkan regelbundet statistik om genomförda 
läkemedelsgenomgångar. Nämndens indikator är att läkemedelsgenomgångar genomförs vid vård- och 
omsorgsboende en gång per år. Vårdcentralernas intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar 
mellan 12-15 månader. Det påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllelse. Läkemedelsgenomgångar är 
en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna och hemsjukvården i syfte att 
förbättra kvalitén för patienten. 
 
Kartläggning av läkemedelsprocessen har färdigställts och kommer att implementeras. Olika delar, bland 
annat rutiner för läkemedelshantering, läkemedelsgenomgångar, kompetensfrågor och patientsäkerhet 
finns med. Syftet är att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
 
Kvalitetsregistret, BPSD har fokus på bland annat bemötande och omvårdnadsinsatser för personer med 
demenssjukdom. Användningen av registret bidrar till att minska användningen av olämpliga läkemedel. 
Implementering av BPSD pågår. Samtliga vård- och omsorgsboenden omfattas och alla professioner runt 
den enskilde berörs. 

Väntetiden till vård- och omsorgsboende ska 
minska 
 
 
 
 
 
Utfall 2022 
94 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
För att väntetiden till vård- och omsorgsboende ska minska trots den platsbrist som råder behöver alla 
som är berörda av in- och utflyttsprocessen följa de beslutade ledtiderna. Detta gäller brukare och 
anhöriga, biståndshandläggare, boendeplaneringen, vård- och omsorgsboendena, 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Servicekontoret. Uppföljning av processen kommer att ske under 2023. 
Under 2023 kommer även mätetal att följas upp varje kvartal vad gäller ledtiden från utflytt till inflytt på 
varje lägenhetsobjekt, där målbilden är att ett lägenhetsobjekt endast ska stå tomt max 10 dagar. 
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3.3.1  Verksamhetsmått 

3.3.1.1 Äldreomsorg 

Insatser i ordinärt boende 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

3 149 3 042 3 055 3 230 3 310 

Tid som utförs i egen regi 
hos brukare, timmar väf 

487 444 482 003 489 190 537 000 558 000 

Tid som utförs av privat 
utförare hos brukare enligt 
hemtjänstvalet, timmar väf 

100 675 63 390 80 185 108 000 95 000 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar hos 
brukare, väf 

588 119 545 393 569 375 645 000 653 000 

Vård- och omsorgsboende 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Totalt antal platser 871 871 866 866 869 

Antal platser i egen regi 716 716 711 711 714 

Antal entreprenadplatser 155 155 155 155 155 

Antal belagda platser på 
vård- och omsorgsboende 

835 832 834 848 848 

Avseende antal entreprenadplatser. Nämnden genomförde 2022 en upphandling avseende vård- och omsorgsboende i extern regi. Beslutet 
överklagades vilket inneburit att nämnden i avvaktan på nytt avtal tillfälligt övertagit driften av 83 platser på Kvibergsgatan och med stor 
sannolikhet kommer även 72 platser på Kapplandsgatan tillfälligt tas över i egen regi under 2023. 

Korttidsvård 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal korttidsplatser 67 67 67 67 82 

Antal belagda 
korttidsplatser 

68 57 63 63 82 
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Hälso- och sjukvård 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 438 2 379 2 420 2 500 2 500 

Förebyggande 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Totalt antal belagda dagar 
på biståndsbedömd 
dagverksamhet 

13 219 9 033 10 263 13 700 11 600 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 
Samarbetet med externa aktörer och Borås stads övriga nämnder och bolag är viktiga för att klara 
grunduppdraget. Vård- och äldrenämnden är en stor vårdgivare och samverkan med Västra 
Götalandsregionen är viktigt för att klara hela vårdkedjan. Närmsta samarbete sker med regionens 
primärvård, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), tandvården och övriga kliniker både lokalt och genom 
Närvårdssamverkan. 

Samarbete inom Borås Stad sker med övriga nämnder och förvaltningar. Främst inom det sociala 
klustret och med fritid- och folkhälsonämnden. En annan viktig samarbetspart är 
Lokalförsörjningsnämnden då Vård- och äldrenämndens verksamheter är beroende av ändamålsenliga 
lokaler. Kommunala bolag, främst bostadsbolagen är viktiga i samarbetet kring exempelvis 
trygghetsbostäder och trygga miljöer. 

Med civilsamhället sker också samarbete främst i form av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och 
med föreningar för nationella minoriteter. Nämnden samverkar med pensionärsorganisationerna 
genom ett lokalt pensionärsråd. 

Statliga myndigheter och externa utförare är också samarbetspartners. Det kan handla om högskola och 
universitet, försäkringskassan eller tillsynsmyndigheter såsom t ex Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Vård- och äldrenämnden har externa utförare i form av hemtjänstval enligt lagen om valfrihet 
(LOV) och entreprenader för vård- och omsorgsboende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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4 Kommunfullmäktiges fokusområden 

4.1 Ett Borås präglat av samarbete, hållbarhet och 
mänskliga rättigheter 

4.1.1 Minska matsvinn och användning av engångsmaterial 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Vård- och äldrenämnden ska minska avfallet och ersätta engångsmaterial så långt det går med hänsyn 
till patientsäkerhet och hygienföreskrifter. Nämnden har tecknat ett uppdragsavtal med Högskolan i 
Borås om ett projekt för att minska matsvinn och användningen av engångsmaterial på vård- och 
omsorgsboende. Projektet heter No time 2 waste, NT2W. Under tre års tid ska vård- och 
omsorgsboendena Gamla och Nya Kyrkvägen i Fristad och Dalsjövägen i Dalsjöfors samt 
restaurangerna på dessa boenden jobba med att minska användningen av engångsmaterial och minska 
matsvinnet, både från restaurangerna och på avdelningarna. Målsättningen med NT2W är att hitta 
metoder och modeller som fungerar bra för att sprida dessa vidare till övriga enheter. Projektet bidrar 
också till forskning inom området. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Högskolan i Borås kommer att redovisa resultat regelbundet under projekttiden. En målsättning i 
projektet är ta fram ett  nyckeltal gällande minskning av matsvinn och engångsmaterial i Vård- och 
äldrenämndens verksamhet. Nyckeltalet kan användas för fortsatt uppföljning. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Projektet bedrivs i samarbete med Högskolan i Borås genom ett uppdragsavtal. En annan viktig aktör 
för att minska användningen av engångsmaterial är Koncerninköp. 

4.2 Ett Borås med trygga och hälsosamma individer genom 
hela livet 

4.2.1 Minska ofrivillig ensamhet bland seniorer 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet syftar till att stödja seniorer till ett hälsosamt 
åldrande. Genom att verka för kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet samt erbjuda 
insatser för att motverka ensamhet och digitalt utanförskap kan seniorerna bibehålla sin självständighet 
och få ökad livskvalitet. Inom verksamheten finns mötesplatser, dagverksamheter för personer med 
demens, demensteam, seniorhälsokonsulenter, syn- och hörselinstruktör samt anhörigkonsulenter. 
Deras uppgift är bland annat att lotsa personer vidare till aktiviteter för att motverka ensamhet.  
 
Det finns många pågående och bra insatser för att motverka ofrivillig ensamhet. Nämnden behöver 
dock bli bättre på att marknadsföra den förebyggande verksamheten, till exempel till den regionala 
primärvården och frivilligorganisationer. Det kommer därför att tas fram en broschyr med information 
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om vart man ska vända sig om man upplever ofrivillig ensamhet. Där ska det finnas kontaktuppgifter 
till flera olika aktörer, både till det som kommunen erbjuder och till frivilligorganisationer. Broschyren 
kommer placeras ut på olika ställen runt om i kommunen, såsom vårdcentraler, apotek och på 
mötesplatserna. Under 2023 kommer nämnden också att erbjuda fler surfplattor för att minska det 
digitala utanförskapet bland seniorer. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 
I Borås Stads hälsoenkät till seniorer över 65 år kommer en fråga om ofrivillig ensamhet att läggas till. 
Det kommer också finnas möjlighet att fylla i sina kontaktuppgifter för stöd i att minska sin ofrivilliga 
ensamhet. Frågor om ofrivillig ensamhet ställs också i Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet 
från brukarundersökningen visar hur stor andel av brukarna i hemtjänsten respektive på vård- och 
omsorgsboende som inte besväras av ensamhet. 

Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Nämnden har tecknat tre IOP avtal (IOP = Idéburen offentligt partnerskap). Syftet är att genom 
samarbete med civilsamhället skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås Stad. Det finns också ett 
samarbete med Borås besöksverksamhet. Nämnden samarbetar med Fritids- och folkhälsonämnden 
kring hälsosamt åldrande. Utöver samarbete med andra parter så behövs samarbete inom vård- och 
äldreförvaltningen. Om medarbetare som möter den äldre i omsorgen känner till mötesforum och 
aktiviteter så kan de bidra till och motivera den äldre delta på dessa. 

4.3 Ett Borås som verkar för förebyggande arbete, 
integration och trygghet. 

4.3.1 Minska fallolyckor bland seniorer 

Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Under 2022 har det genomförts en kartläggning av det fallförebyggande arbetet i Vård- och 
äldrenämndens verksamheter. Kartläggningen visar bland annat att fallavvikelser rapporteras och följs 
upp. För alla som är inskriva i den kommunala hälso- och sjukvården görs en riskbedömning för bl a 
fall. Riskbedömningen och uppföljningen av den görs i kvalitetsregistret Senior alert. Det genomförs 
även samtal med stöd och råd till den enskilde i flera verksamheter, men det sker inte strukturerat. På 
mötesplatserna genomförs olika aktiviteter som kan minska risken för fallolyckor exempel gymnastik 
och visning av hjälpmedel. Kartläggningen visar att det behövs fler  åtgärder för att förhindra 
fallolyckor bland de som har insatser. En handlingsplan för att nå ett strukturerat arbetssätt behöver 
omfatta alla verksamheter och samverkan mellan verksamheterna behöver utvecklas. Nämnden 
behöver även utveckla det fallförebyggande arbetet riktat till seniorer som ännu inte har behov av 
insatser. 

Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges fokusområden 
Nämnden följer Öppna jämförelser som redovisar statistik för fallolyckor bland seniorer 65 år och 
äldre. I den årliga patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen sammanställer och analyserar nämnden 
statistik över fallavvikelser samt följer upp de åtgärder som verksamheterna vidtagit för att förhindra 
fall. 
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Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden 
För att minska antalet fallolyckor bland seniorer behöver nämnden samarbeta med Fritid- och 
folkhälsonämnden, Tekniska nämnden och Servicenämnden samt regionens primärvård. Det behövs 
även samarbete med frivilligorganisationer och privata fastighetsägare. 

5 Resurser 

5.1 Resultat 

5.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Summa intäkter 187 551 187 468 192 944 185 071 -7 873 

Summa kostnader -1 651 101 -1 636 018 -1 687 547 -1 718 828 -31 281 

Buffert (endast i budget) 0 0 -15 097 -15 493 -396 

Nettokostnad -1 463 550 -1 448 550 -1 509 700 -1 549 250 -39 550 

Kommunbidrag 1 463 550 1 463 550 1 509 700 1 549 250 39 550 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0  0   

Ackumulerat resultat 156 587  161 587 171 587 10 000 

Nettoinvesteringar      

5.2 Ekonomiska förutsättningar 
Vård- och äldrenämnden har fått en budgetram på 1 549,3 mnkr, vilket innebär en ökad ram med 85,7 
mnkr. Den ökade ramen består av uppräkning avseende volymer med 6,1 mnkr och kompensation för 
ökade löne- och driftskostnader med 40,1 mnkr samt 0,6 mnkr för helårseffekt av den lönesatsning på 
legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som tillfördes nämnden under 2022. Nämnden är 
även kompenserad för den kraftigt ökade höjningen av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) med 
38,2 mnkr samt att nämnden tillförts 3,5 mnkr för helårseffekten av införandet av fast omsorgskontakt. 
Från nämndens ram är även 2,2 mnkr lyft avseende centrala kostnader, främst kopplat till 
distributionscentralen. En kostnad nämnden från början aldrig varit kompenserad för. 

Den interna ersättningen för biståndsbedömd ersättning har för 2023 räknats upp utifrån ett vägt 
indexet på 5,3 % som tar hänsyn till nämndens kompensation för löne- och driftskostnader samt ökat 
PO-pålägg. LOV-företagens ersättning räknas enligt beslut från kommunfullmäktige upp med 
omsorgsprisindex (OPI), ett index som för tillfället ännu inte är fastställt, med anledning av att det ännu 
inte finns något centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal. Beroende på vilken nivå OPI 2023 
fastställs på kan en ekonomisk effekt uppstå. 

I samband med pandemins utbrott minskade nämndens utförda volymer, då brukarna intog en mer 
avvaktande inställning till att ta emot insatser inom såväl hemtjänst, dagverksamhet, korttid och vård- 
och omsorgsboenden. Den ekonomiska effekten som uppstod i och med det var för nämnden positiv, 
då den utförande enheter får finansiella medel utifrån utförda insatser. När insatserna minskar åligger 
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det utföraren att anpassa sina kostnader till den volym som utförs. Sedan slutet av 2021 har volymerna, 
utförda insatser, åter kommit tillbaka till en mer normal nivå, som rådde innan pandemin, vilket även 
syns på det ekonomiska utfallet. 2023 genomförs vissa förändringar inom volymerna. Inom 
hemtjänsten beräknas de utförda timmar öka med 8 000 timmar, kopplat till den delegerade hälso-och 
sjukvården. Volymförändringen har ett värde på 6,5 mnkr. Förändringen inom korttidsvården uppgår 
till en ökad beläggning om 8 platser, en volymförändring på 7,5 mnkr. Inom dagverksamheten 
förväntas dock en minskad beläggning, en minskning med 2 100 tillfällen till ett värde på 2,6 mnkr. Den 
budgeterade förändringen inom volymerna motsvarar en ökningen på 11,5 mnkr, att ställa i relation till 
den kompensation som sker med kommunanslaget på 6,1 mnkr. På utökningen av volymer tillkommer 
även pris- och löneuppräkning inkl höjt PO-pålägg, som för enbart volymerna uppgår till 54,3 mnkr. 

2022 års ekonomi är starkt påverkad av omvärlden, som påverkar inflationen och driver upp 
kostnadsbilden utöver den priskompensation nämnden fått i sin tilldelade ram. Prisutvecklingen på 
driv- och livsmedel är mycket hög alternativt osäker, två kostnadsbärare som är av stor vikt för att 
nämnden ska kunna genomföra sitt uppdrag. Redan på 2022 års budget förväntas denna prisutveckling 
driva upp nämndens kostnader med 6 mnkr över ram, en effekt som kvarstår under 2023 och behöver 
finansieras utan extra tillförda medel. 

Pandemin har belyst flertalet brister i den verksamhet som bedrivs inom nämnden kopplat till 
smittskydd. Dels tydliggjordes behovet av medarbetarens behov av skyddsutrustning, vikten av 
frekventa och dagliga insatser från lokalvården samt behovet av en uppdaterad och kvalitetssäkrad 
tvätthantering. Vård- och äldrenämnden arbetar aktivt med att åtgärda dessa belysta svagheter. Dock 
medför förbättringarna ökade kostnader, som nämnden inte fått kompensation för. Sedan 2022 
bekostar nämnden de ökade kostnaderna för skyddsmaterial inom befintligt kommunanslag. Kostnaden 
som 2022 bärs av buffertmedel, beräknas till 12 mnkr, behöver från nästkommande år bekostas av de 
utförande verksamheterna, utan att volympriset kompenserats. 

Under 2021 genomfördes tillsyn på nämndens samtliga vård- och omsorgsboenden samt 
korttidsenheter gällande lokalvården. Rapporten påvisar att insatser behöver göras inom lokalvården för 
att uppnå tillfredställande resultat. Nämnden har i budgeten inför 2023 finansierat en halvårseffekt av 
den insats som behöver göras för att komma tillrätta med problematiken. Till 2024 behöver ytterligare 4 
mnkr tillföras verksamheten för att nå upp till helårseffekt. 

I samband med att nämnden mer aktivt börjat arbeta med sina lokaler för att få dessa ändamålsenliga 
enligt dagens behov samt nå upp till dagens krav uppstår kostnader enligt de internhyresregler som 
föreligger, då en sådan utveckling är att betrakta som verksamhetsanpassning. Det kommer på sikt att 
påverka nämndens lokalkostnader, och redan under 2023 beräknas lokalkostnaderna öka med 2,0 mnkr 
kopplat till verksamhetsanpassningar avseende ändamålsenliga lokaler. 

Nämnden har sedan 2020 i kölvattnet av pandemin erhållit flertalet statsbidrag för att öka kvaliteten 
och omsorgen, under 2023 sker dock en del förändringar. Statsbidrag som upphör från 2023 är bidraget 
för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 
(6,4 mnkr) och likaså äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (3,3 mnkr). De så 
kallade ensamhetspengarna (6,4 mnkr) får en direkt resultatpåverkande effekt då bidraget till stor del 
finansierat de så kallade SOL-stödjarna inom vård- och omsorgsboenden. 

Nämnden har sedan tidigare tagit beslut om att öka bemanningen inom såväl den interna hemtjänsten 
som på vård- och omsorgsboenden (SOL-stödjarna) med 5 %. Utöver detta har beslut även tagits om 
att det ska finnas SOL-stödjare på korttiden. En kostnad som uppgår till totalt 22,7 mnkr. Fortsatt 
finansiering av detta sker via statsbidraget God vård och omsorg av äldre personer.  Ett bidrag som totalt 
beräknas uppgå till 38 mnkr för nämnden. 

Nämnden blev under 2022 beviljad det prestationsbaserade generella statsbidraget ökad 
sjuksköterskebemanning inom Vård- och omsorgsboenden, på 13,2 mnkr. Medlen får nyttjas fram till och med 
2023 och hjälper till att lindra den ekonomiska effekten av övriga bidrag som upphör samt ökade 
kostnader som inte ryms inom ramuppräkningen för anslaget. 
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Sedan hösten 2021 har nämnden en förlängd kötid till vård- och omsorgsboenden, en situation som 
nämnden försöker hantera på bästa sätt innan nya boendet Kristinegränd står klart, vilket beräknas ske i 
början av 2025. Lösningen består bland annat av köp av plats i annan kommun, omdaning av kontor på 
nuvarande boenden till lägenheter samt iordningställande av tomma lokaler som tillfälligt kan nyttjas 
som boende. Ingen av insatserna är finansierade och kommer påverka nämndens ekonomiska utfall. 

Utöver detta ökar även kostnaderna inom det förebyggande arbetet. Under 2023 kommer antalet 
trygghetsbostäder öka vilket medför ökade kostnader utifrån de regler för trygghetsbostäder som gäller. 
Kostnader som nämnden inte är kompenserade för. 

Sammanfattningsvis står Vård- och äldrenämnden inför stora ekonomiska utmaningar framöver. En 
inflation som driver upp kostnaderna, en åldrande befolkning med kommande omsorgsbehov i närtid, 
som i sin tur driver upp volymerna och därmed kostnaderna. Lokaler som måste upprustas och bli mer 
ändamålsanpassade, lokalvård och tvätthantering som behöver säkerställas ur smittskyddssynpunkt. Det 
i kombination med att mycket av verksamheten under de senaste åren bekostats av tillfälliga riktade 
statsbidrag. I takt med att statsbidragen upphör, försvinner också en viktig del av nämndens 
finansiering som framöver behöver säkerställas från annat håll. 2023 beräknar nämnden klara sitt 
uppdrag inom ram, främst på grund av ett generellt prestationsbaserat statsbidrag och att tidigare 
tillfälliga resurser nu lyfts ur budgeten. Tilläggas ska också göras att nämndens volympeng enbart är 
uppräknade med 5,3 procent där merparten utgör kompensation för höjda PO-pålägg. Det innebär i 
realiteten att utförande verksamheter åläggs ett besparingskrav då de bland annat ska finansiera ökad 
inflation, ändamålsenliga lokaler och åtgärder för smittskydd inom tilldelad peng. Nämnden vill redan 
nu flagga för att det redan 2024 kommer bli svårt att få ihop verksamheten om inte ytterligare medel 
skjuts till. 

5.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Central administration      

Intäkt 1 770 2 220 0 0 0 

Kostnad -50 314 -46 264 -45 153 -46 341 -1 188 

Nettokostnad -48 544 -44 044 -45 153 -46 341 -1 188 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 732 -2 732 -2 806 -2 761 45 

Nettokostnad -2 732 -2 732 -2 806 -2 761 45 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkt 60 945 65 850 67 321 69 990 2 669 

Kostnad -792 782 -771 687 -815 955 -836 116 -20 161 

Nettokostnad -731 837 -705 837 -748 634 -766 126 -17 492 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkt 93 729 91 878 93 721 92 091 -1 630 

Kostnad -673 616 -683 765 -681 559 -704 435 -22 876 

Nettokostnad -579 887 -591 887 -587 838 -612 344 -24 506 

Övrig verksamhet      
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Tkr Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Intäkt 31 107 27 520 31 902 22 990 -8 912 

Kostnad -131 657 -131 570 -142 074 -129 175 12 899 

Nettokostnad -100 550 -104 050 -110 172 -106 185 3 987 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -15 097 -15 493 -396 

Nettokostnad 0 0 -15 097 -15 493 -396 

Totalt      

Intäkt 187 551 187 468 192 944 185 071 -7 873 

Kostnad -1 651 101 -1 636 018 -1 702 644 -1 734 321 -31 677 

Nettokostnad -1 463 550 -1 448 550 -1 509 700 -1 549 250 -39 550 

5.3.1 Central administration 

Stor del av den centrala administrationen bedrivs under förvaltningschefen i form av centrala 
stabsfunktioner som HR-, ekonomi- samt kvalitet- och utvecklingsfunktionen, vars huvuduppgift är att 
stödja verksamheten att uppnå mål och att följa beslutade riktlinjer. Här finns även centrala 
administrativa uppgifter som kommer hela sociala klustret tillgodo i form av Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) samt IT-struktur för vård- och omsorg. 

Jämfört med 2022 tappar den centrala administrationen 1,8 mnkr i statsbidrag avseende främst 
modellkommun. De minskade intäkterna får dock ingen resultatpåverkan, då kostnader i samma 
storleksordning upphör. Nämnden har för 2023 inte avsatt några medel för att bekosta framtidens 
vårdmiljö (FVM). Om arbetet kring FVM återupptas och belastar nämnden under 2023 får det en 
direkt resultatpåverkan. Utöver detta försvinner en del tillfälligt inrättade tjänster. Totalt krymper 
administrationen med 2,2 mnkr, efter att pris- och löner uppräknats enligt anvisningar. 

5.3.2 Politisk verksamhet 

Nämnden avser att arbeta med kontaktpolitikeruppdrag riktade till verksamhetsområdena hemtjänst, 
hälso- och sjukvård, korttid och vård- och omsorgsboende. Inga större ekonomiska effekter under 2023 
är att vänta jämfört med tidigare år. 

5.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Verksamheten innefattar såväl beställandet som utförandet av insatser inom hemtjänst, korttidsvård, 
dagverksamhet och bostadsanpassning. Verksamheten är nämndens största och utgör nära hälften av 
uppdraget. Befolkningsutvecklingen inom 65 år och äldre är därmed av stor vikt för nämnden att följa. 
Inträdet för insatser inom nämndens verksamhetsområde brukar dock ske vid en något senare ålder 
varpå det är av stor vikt att följa utvecklingen av antalet 80-åringar och äldre. För att ytterligare 
förhindra ett tidigt inträde till omsorgsinsatser är vikten av förebyggande aktiviteter av stor vikt. 

Samtliga insatser inom ordinärt boende fick i samband med pandemins utbrott 2020 en markant 
minskad beläggning. Sedan våren 2022 har volymen kommit tillbaka till en mer normal nivå, en nivå 
som rådde innan pandemin, vilket innebär att de överskott som uppstått under pandemin inte är att 
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vänta framöver. Då nivån på efterfrågade insatser åter är på en förväntad nivå i kombination med att 
befolkningen 80 år och äldre ökar 2023, blir de ekonomiska konsekvenserna tydliga. 

Verksamhetens intäkter förväntas öka med 9,0 mnkr jämfört med 2022 och beror på ökade statsbidrag. 
8,6 mnkr av det prestationsbaserade generella bidraget för att öka sjuksköterskebemanningen inom 
vård- och omsorgsboende har fördelats till att finansiera ordinärt boende. Dock beräknas inte 
statsbidragsersättning gällande asylsökande nå upp till 2022 års budgeterade nivå och har sänkt med 1,5 
mnkr. 2022 år var sista året med statsbidrag för stimulansmedel avseende välfärdsteknik, ett bidrag som 
dock inte får resultatpåverkan då kostnaderna förknippade med bidraget även de upphör. 

Kostnaderna ökar med 43,3 mnkr. 11,5 mnkr är direkt hänförbara till volymökningar och 24,9 mnkr till 
den årliga uppräkningen av pris- och löneökningar kopplat till volymen. Verksamheten bär även ökade 
kostnader kopplat till lokaler samt för tvätthantering i egen regi, vilket dock är en omfördelning inom 
nämndens olika verksamhetsområden. Därtill tas 6,0 mnkr bort från kostnaderna avseende den 
bufferttilldelning som skedde gällande skyddsmaterial 2022. 

Hemtjänst 

Volymerna förväntas öka med totalt 8 000 timmar kopplat till att mer delegerad hälso-och sjukvård 
förväntas genomföras, vilket beräknas till en ökad kostnad på 6,6 mnkr. Volympriset till utförande 
enheter är uppräknat med 5,3 %, för att kompensera den årliga pris- och löneuppräkningen inklusive 
ökade kostnader för PO-pålägg. De ekonomiska effekterna som uppstår på grund av merkostnader för 
skyddsmaterial och ökad inflation får hanteras av verksamheten inom uppräkningen. 

Nämnden har utförare inom det fria hemtjänstvalet, vars volympris enligt beslut i Kommunfullmäktige 
räknas upp med omsorgsprisindex (OPI). LOV-företagens ersättning räknas enligt beslut från 
kommunfullmäktige upp med omsorgsprisindex (OPI), ett index som för tillfället ännu inte är fastställt, 
med anledning av att det ännu inte finns något centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal. 
Beroende på vilken nivå OPI 2023 fastställs på kan en ekonomisk effekt uppstå. 

Korttid 

Under 2022 har kön till vård- och omsorgsboende vuxit och nämnden har inte klarat av att erbjuda alla 
plats inom tre månader. Korttidsplatserna har därmed även nyttjats till brukare med beviljat bistånd för 
vård- och omsorgsboende, i väntan på att en plats inom det ordinarie beståndet av vård- och 
omsorgsboende frigjorts. Trots denna hantering har kön till vård- och omsorgsboendena inte minskat 
och i ett försök att hantera kön har nämnden under 2022 ökat beläggningen på korttidsboendena 
genom att bland annat tillfälligt dubbelbelägga vissa rum. Under 2023 förväntas en ökad beläggning på 
korttidsboendena för att hantera kön till vård- och omsorgsboendena, vilket medför en ökad 
volymkostnad på 7,5 mnkr. 

På samma sätt som hemtjänsten är korttidens volymersättning uppräknad med 5,3 % och 
verksamhetens ökade kostnader på grund av främst inflation får därmed hanteras inom denna 
uppräkning. 

Dagverksamhet 

Under 2023 förväntas volymerna minska gentemot den budget som lades inför 2022. Alla tillgängliga 
platser är belagda, dock förväntas inte att varje plats nyttjas dagligen vilket får till följd att volymen 
beräknas minska med 2 100 tillfällen. Minskningen av volymen uppgår till en minskad kostnad på 2,6 
mnkr. 

Även dagverksamheten påverkas av ökade kostnader som härleds till inflation. Volympriset är 
uppräknat med 5,3 % och behöver anpassa sina totala kostnader utifrån volymer och den ersättning 
som utgår. 

Hälso- och sjukvård 

Vård- och äldrenämnden är enligt reglementet ansvarig vårdgivare för den kommunala hälso- och 
sjukvården som utförs inom Vård- och äldreförvaltningen och är ansvarig för att verksamheten 
uppfyller de krav som framgår av bland annat hälso- och sjukvårdslagen och att en god och säker hälso- 
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och sjukvård bedrivs. 

Fler patienter kan vårdas i hemmet med komplexa sjukdomsbehov vilket i hög utsträckning påverkar 
den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan med regionen är avgörande för att säkerställa 
patientsäkerheten. 

Utvecklingen av Nära vård kräver fokus på förebyggande arbete, satsningar på välfärdsteknik och 
förändrade arbetssätt vilket kan komma att medföra ökade kostnader för nämnden, i alla fall initialt. 
Trycket på den kommunal hälso- och sjukvården förväntas öka då fler äldre med komplexa 
sjukdomstillstånd lever längre och svårigheten att rekrytera undersköterskor kan komma att medföra att 
legitimerad personal behöver finnas närmare omvårdnadspersonalen för handledning samt minskar 
möjligheten att delegera. 

Verksamheten har fortsatta utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor, vilket påverkar verksamhetens 
kvalitet såväl som ekonomi. Mycket arbete läggs ner på det strategiska rekryteringsarbetet, dock 
kommer extern bemanning av sjuksköterskor kvarstå 2023 på grund av det ansträngda rekryteringsläget. 

5.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

På vård- och omsorgsboende bor personer med ett omfattande vård och/eller omsorgsbehov som inte 
anses kunna tillgodoses i hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser eller annat stöd. Utöver vård- och 
omsorgsboenden innefattar verksamheten även andra verksamheter som kopplas mot särskilt boende, 
såsom myndighetsutövning och hälso- och sjukvård. 

Verksamhetens intäkter förväntas ligga på ungefär samma budgetnivå som 2022, detta trots att en del 
statsbidrag upphör. Orsaken till att inte de minskade statsbidragen inte påverkar intäkterna negativt 
beror på att gamla balanserade statsbidrag förväntas användas till att bland annat implementera 
trygghetsskapande välfärdsteknik. 

Jämfört med budget 2022 ökar kostnaderna med 32,8 mnkr varav 29,4 mnkr är hänförbara till den 
årliga uppräkningen av pris- och löneökningar avseende volymerna. Därtill tas 6,0 mnkr bort från 
kostnaderna avseende den bufferttilldelning som skedde gällande skyddsmaterial 2022. I budgeten finns 
även avsatt medel för ökade kostnader på 3,6 mnkr beroende på byte av teknisk lösning kopplat till 
larm (trygghetsskapande välfärdsteknik) samt en avsättning för halvårseffekt gällande lokalvård. 

För att kunna hantera den kö som under 2022 uppstått till vård- och omsorgsboenden har nämnden 
lyckats utöka antalet platser från 866 till 869, genom att se över befintliga lokaler och nyttja dessa på 
annat sätt. Bland annat har tidigare kontor tillfälligt kunnat omdanas till boende. Trots denna ökning 
beräknas inte beläggningen öka, utan ligger kvar på 848 platser. Ett visst antal omsättningsplatser 
behövs för att klara av in- och utflytt, samt renoveringar av lägenheterna, som sker i samband med att 
lägenheterna byter hyresgäst. Ingen ekonomisk påverkan kopplat till volymer är därmed att vänta. 

Förhoppningen var att verksamheten skulle gått in i 2023 med det nya digitala trygghetssystemet 
färdiginstallerat. Dock har breddinförandet skjutits framåt och förväntas påbörjas i början av 2023. De 
gamla installationer behöver tas bort från samtliga boenden och lokalerna behöver återställas till 
ursprungsskick, då den nya tekniken inte kräver samma förutsättningar i form av installation då den 
bygger mer på trådlös teknik. I budget 2023 finns inga beräknade kostnader avseende 
återställandekostnader. 

Lokalerna har sedan 2022 blivit fördyrande, dels genom installation av brandskydd och andra 
verksamhetsanpassningar, men även att mötesplatser som tidigare delat lokaler med vård- och 
omsorgsboendena flyttar ut. I och med att mötesplatser flyttas ut skapas gemensamhetsytor och 
lokalerna blir mer tillgängliga för brukarna, men får samtidigt ekonomiska konsekvenser som behöver 
hanteras inom boendenas volymersättning och i förlängningen påverkar boendenas ekonomi. De redan 
nu kända förändringar kopplat till lokaler jämfört med 2022 uppgår till en merkostnad på 1,5 mnkr. 
Avsättning för utökat brandskydd är gjord till en beräknad kostnad på ytterligare 2,0 mnkr. 



Vård- och äldrenämnden, Nämndbudget 2023 23(29) 

Under 2021 genomfördes tillsyn på nämndens samtliga vård- och omsorgsboenden samt 
korttidsenheter gällande lokalvården. Rapporten påvisar att insatser behöver göras inom lokalvården för 
att uppnå tillfredställande resultat. Nämnden har i budgeten inför 2023 finansierat en halvårseffekt av 
den insats som behöver göras för att komma tillrätta med problematiken. Till 2024 behöver ytterligare 4 
mnkr tillföras verksamheten för att nå upp till helårseffekt. 

Hälso- och sjukvård 

Vård- och äldrenämnden är enligt reglementet ansvarig vårdgivare för den kommunala hälso- och 
sjukvården som utförs inom Vård- och äldreförvaltningen och är ansvarig för att verksamheten 
uppfyller de krav som framgår av bland annat hälso- och sjukvårdslagen och att en god och säker hälso- 
och sjukvård bedrivs. 

Fler patienter kan vårdas på boendena med komplexa sjukdomsbehov vilket i hög utsträckning 
påverkar den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Samverkan med regionen är avgörande 
för att säkerställa patientsäkerheten. 

Utvecklingen av Nära vård kräver fokus på förebyggande arbete, satsningar på välfärdsteknik och 
förändrade arbetssätt vilket kan komma att medföra ökade kostnader för nämnden, i alla fall initialt. 
Trycket på den kommunal hälso- och sjukvården förväntas öka då fler äldre med komplexa 
sjukdomstillstånd lever längre och svårigheten att rekrytera undersköterskor i kan komma att medföra 
att legitimerad personal behöver finnas närmare omvårdnadspersonalen för handledning samt minskar 
möjligheten att delegera. 

Verksamheten har fortsatta utmaningar med att rekrytera sjuksköterskor, vilket påverkar verksamhetens 
kvalitet såväl som ekonomi. Mycket arbete läggs ner på det strategiska rekryteringsarbetet, dock 
kommer extern bemanning av sjuksköterskor kvarstå 2023 på grund av det ansträngda rekryteringsläget. 

5.3.5 Övrig verksamhet 

Både verksamhetens intäkter och kostnader förväntas minska markant jämfört med 2022 års budget, 
vilket främst syns på intäktssidan. Orsaken förklaras av att verksamheten tidigare år har fakturerat 
internt inom staden stora belopp för serviceenheten IT vård- och omsorg. Från 2023 kommer istället 
denna fakturering hanteras på annorlunda sätt, där nämnden direktfördelar kostnaderna till övriga 
nämnder. Netto ökar verksamhetens kostnader med 5,6 mnkr bland annat beror på den årliga 
uppräkningen av pris- och löneökningar. Nämnden har även avsatt 4,0 mnkr på grund av ökade 
kostnader av livsmedel kopplat till den kraftigt ökade inflationen. IT-systemen förväntas bli 1,0 mnkr 
dyrare på grund av uppdateringar och nya behov. Därtill kommer kostnader för trygghetsbostäder som 
väntas stå klara 2023 till en merkostnad på 0,7 mnkr samt nya lokalkostnader inom mötesplatserna på 
0,7 mnkr. 

Kost- och vaktmästeriverksamhet 

Under 2022 har omvärldens påverkan blivit kännbara för verksamheten som bär de kraftigt ökade 
kostnaderna för livsmedel. För 2022 beräknas denna kostnad uppgå till 4,0 mnkr. Nämnden har skjutit 
till dessa medel inför 2023, skulle priserna fortsätta i den utvecklingstakt som rått under 2022 kommer 
verksamheten behöva genomföra effektiviseringsåtgärder, då deras ramanslag är uppräknat med 
indexvärdet 5,3 %. Alla kostnadsökningar utöver detta behöver hanteras inom ram. 

Nämnden ingick under 2022 ett avtal för extern tvättservice, vars syfte var att ta hand om viss del av 
nämndens behov av tvätt. Under hösten 2022 har dock överenskommelse nåtts om att hela nämndens 
tvätt ska lämnas över till extern leverantör. Överlämningen håller för fullt på att ske, dock innebär även 
beslutet att resursgruppens verksamhet kommer minska. Totalt beräknas den externa tvätthanteringen 
kosta 5,5 mnkr. Finansiering sker delvis genom att resursgruppens finansiella utrymme minskar med 4,4 
mnkr på helår, kostnader som är direkt hänförbara till dagens tvätthantering. 
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Förebyggande 

Det är av stor vikt att arbeta förebyggande för stadens seniorer i syfte att bidra till att individer kan vara 
självständiga samt att så länge som möjligt fördröja insatser enligt socialtjänstlagen och skapa en mindre 
vårdtyngd. 

Budgeten 2023 påverkas av nya tillkommande kostnader för mötesplatser. Hultahuset såväl som 
mötesplatsen i Friskafors öppnade under 2022, men då ingen avsättning finns för detta i budgeten 
avseende 2022, kommer kostnaderna budgetmässigt påverka 2023. Ökade kostnader för främst hyror 
beräknas uppgå till 0,7 mnkr. Övriga verksamhetsmässiga kostnader finns redan intecknade i budgeten, 
då mötesplatserna flyttar från dagens befintliga lokaler. 

Under 2023 beräknas även flera trygghetsbostäder stå klara, vilket medför kostnader i form av bidrag 
för gemensamhetslokalerna för de äldre. Totalt innebär det för nämnden ökade kostnader på 0,7 mnkr. 
För att klara åtagandet enligt nämndens regler skulle även en utökning av personalbemanningen vara 
behövlig, något som inte återfinns i budgeten. 

En satsning som varit lyckad för nämnden under senaste året har varit det så kallade surfplatteprojektet 
vars syfte är att minska det digitala utanförskapet. Projektet löper på och som en del i nämndens 
förebyggande arbete skulle det vara önskvärt med en utökning, dock ryms inte det inom det 
ekonomiska anslaget. 

5.3.6 Buffert 

Nämnden har avsatt 1 % av kommunanslaget i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar, 15,5 
mnkr, som buffert. Avsikten med bufferten är att kunna hantera oförutsedda utgifter under kommande 
år. 

6  Investeringar 

6.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

    25 000    

Investeringar som löper 
över flera år 

        

Summa     25 000    



Vård- och äldrenämnden, Nämndbudget 2023 25(29) 

6.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Inventarier Kristineberg   25 000    

Summa   25 000    
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Investeringar Kristineberg: Ett nytt vård- och omsorgboende beräknas stå klart för inflytt under 
senare delen av 2024/början av 2025. Inventarierna i boendet beräknas uppgå till 25,0 mnkr. 

7 Arbetsgivarpolitik 
Samverkan 

För att bättre kunna möta dagens och framtidens kompetensförsörjningsutmaningar och bli en mer 
attraktiv arbetsgivare sker samverkan med flera aktörer. Bland annat genom att vara en aktiv part i den 
certifierade samverkan inom Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-College) där både arbetsgivare, 
utbildningsanordnare, arbetsförmedling och fack finns representerade. Parterna arbetar tillsammans för 
att öka attraktiviteten, få fler att utbilda sig till undersköterskor samt öka kvalitén inom vård- och 
omsorg. 

Vård- och äldrenämnden har deltagit i pilotprojektet Svensk gymnasielärling där elever på 
lärlingsprogrammet och som utför sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen på Vård- och 
äldreförvaltningen, har möjlighet till anställning med lön under den tid de är på arbetsplatsen. Målet 
med projektet har varit att locka fler till arbete inom vård och omsorg, att fler ska bli intresserade av att 
söka programmet och att fler lärlingar fullföljer utbildningen samt får en högre och mer anpassad 
kompetens. 

Det finns ett pågående samarbete med Ung Omsorg, som syftar till att skapa generationsöverskridande 
möten mellan äldre och yngre generationer. Samtliga av nämndens vård- och omsorgsboenden tar emot 
ungdomar 14-17 år under helgerna. Ungdomarna ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga får ett 
meningsfullt extrajobb. Målsättningen är att väcka intresse bland unga för framtida jobb inom vård och 
omsorg. 

Att ta emot feriearbetare är ett viktigt sätt att visa ungdomar den mångfald av tjänster som finns inom 
vård- och omsorg och därmed skapa intresse för att vilja arbeta i välfärden. Vård- och äldrenämnden är 
den nämnd som brukar ta emot flest feriearbetare. 

Samverkan sker med Vuxenutbildningen i Borås, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i en 
så kallad integrationsmodell. Integrationsmodellen innehåller praktik och studier under en inledande 
period för att pröva arbete inom vård- och omsorg. I steg två kombineras arbetsmarknadsanställning 
med studier i svenska samt förberedande vård- och omsorgsstudier. Därefter är personen redo att söka 
vård- och omsorgsstudier på gymnasial nivå. 

Samverkan sker också med kringliggande högskolor, både genom aktivt deltagande i programråd på ett 
flertal utbildningar, VFU-mottagande (verksamhetsförlagd utbildning) samt uppdragsutbildningar. 
Samverkan med högskolor syftar till att säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning inom flera 
bristyrken inom förvaltningen t ex sjuksköterskor och första linjens chefer. 

Strategisk kompetensförsörjning 

Strategisk kompetensförsörjning innebär att vård- och äldrenämnden arbetar på ett långsiktigt och 
övergripande sätt för att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas kompetens. Detta är avgörande 
för att vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som bidrar till måluppfyllelse. Vård- 
och äldrenämnden har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som innefattar både strategi och 
process. I arbetet med kompetensförsörjning används den så kallade ARiUBA-modellen som visar 
vikten av att Attrahera, Rekrytera, introducera, Utveckla, Behålla och när det blir aktuellt, på ett bra sätt 
Avveckla kompetens och kompetenta medarbetare. 

Kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning (KAL) 

För att sätta särskilt fokus på yrkesgrupper som är svårrekryterade finns en av beslutad handlingsplan 
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(KAL-plan) framtagen för undersköterskor. Flera aktiviteter är redan pågående och några är under 
utveckling. Sedan tidigare finns även en genomförd KAL-plan för legitimerad personal. 

Kompetens- och personalförsörjning 

• Utbilda och implementera specialistundersköterska, utreda karriärtjänst för stödassistenter 
• Stärka språkkompetensen 
• Utbildning och implementering av språkombud 
• Introduktionsår 
• Validering till undersköterska 
• Skyddad yrkestitel 
• Marknadsföringsinsatser  

Arbetsvillkor 

• Hållbar schemaläggning 
• Stärka handledarrollen 
• Säkerställa teamrutinen 
• Fortsatt arbete med differentiering av arbetsuppgifter 
• Öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet 
• Ta hjälp av Organisationshälsa i arbetsmiljöarbetet 

Lönebildning 

• Förtydligande av lönekriterier 
• Ökad lönespridning 
• Löneökning efter specialistutbildning 
• Lönetillägg för behöriga handledare 

 

Äldreomsorgslyftet 

Utbildning till undersköterska som finansieras med stadsbidrag, där medarbetaren studerar 50 procent 
och arbetar 50 procent. Deltagarna blir efter fullgjord utbildning tillsvidareanställda undersköterskor. 
Samverkan sker bland annat med Vuxenutbildningen i Borås. Syftet är att få fler undersköterskor till 
verksamheten och att förenkla omställningen och bredda rekrytering till äldreomsorgen. Då satsningen 
även omfattar första linjens chefer har hittills totalt 160 medarbetare studerat inom ramen för 
äldreomsorgslyftet i förvaltningen. 

Utbildning specialistsjuksköterska 

Nämnden erbjuder sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med viss del 
bibehållen lön. Inriktningen på specialistutbildningen ska vara demens, distrikt, äldre/geriatrik, palliativ 
och psykiatri. 

Ledarutveckling 

Chefers möjlighet till kompetensutveckling och förutsättningar för ledarskapet har identifierats som en 
viktig fråga. Utbildningsinsats i hållbart och hälsofrämjande ledarskap har erbjuds förvaltningens chefer 
sedan hösten 2018. Efter genomförd utbildning deltar deltagarna i reflektionsforum. Inom ramen för 
äldreomsorgslyftet har chefer haft möjlighet att läsa socialrätt 1 och 2. Tillsammans med 
organisationshälsa har ett arbete genomförts kring chefers förutsättningar som kommer att arbetas 
vidare med under 2023. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljön är en mycket viktig faktor och förutsättning för att kunna leverera en god vård- och 
omsorg och att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett systematiskt sätt att arbeta med och följa upp 
arbetsmiljön finns sedan flera år via det så kallade SAM-hjulet. En nära och god samverkan med 
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fackliga organisationer krävs för att möta nuvarande och framtida utmaningar. En frisk arbetsplats 
kräver en ständig dialog om arbetsmiljön och ett öppet klimat. Tillsammans kan vi identifiera viktiga 
friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. 

Målsatta indikatorer  

• Andelen sjukfrånvaro av arbetad tid ska minska 

Att vara en attraktiv arbetsgivare, säkerställa god arbetsmiljö och en frisk arbetsplats är viktiga faktorer 
för vård- och äldrenämnden, därför ska sjukfrånvaron minska. 

• Personalomsättningen ska minska 

För en personaltät verksamhet är viss rörlighet positiv och innebär att man har möjlighet att utvecklas. 
Är personalomsättningen större än önskat behöver insatser göras för att skapa attraktivitet kring att 
stanna i sitt uppdrag. Vård- och äldrenämnden vill därför följa utvecklingen av personalomsättningen. 

Vård- och äldrenämnden följer också upp grunduppdraget genom att ta del av: 

• Medarbetarenkäten (genomförs vartannat år) 
• Personalekonomisk redovisning 

7.1 Indikatorer 

Indikatorer 

Andelen sjukfrånvaro av arbetad tid ska 
minska 
 
 
 
Utfall 2021 
10,5 
 
Utfall 2022 
9,8 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Ledarutvecklingsprogram Medarbetarcentrum - Utbildning i Hälsofrämjande ledarskap. 14 chefer deltar i 
utbildningen under 2023 (6 st klara, 8 st beräknas påbörja). 
 
Rehabiliteringsprocessen - En rehabiliteringsutredning genomförs så snart som möjligt då medarbetaren 
är sjukfrånvarande 14 dagar eller längre, vid upprepad korttidsfrånvaro och efter tre frånvarotillfälle under 
en sexmånadsperiod samt på den anställdes egen begäran. Följs upp via genom en fördjupat 
sjukfrånvaroanalys av skyddskommittén. 

Personalomsättningen ska minska 
 
 
 
Utfall 2021 
8,8 
 
Utfall 2022 
10,9 
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Indikatorer 

Så nås målet för indikatorn 
Säkerställa god introduktion - Erbjuda anpassade introduktionsprogram för tillsvidareanställda samt tim- 
och semestervikarier. Alla medarbetare ska få den introduktion som krävs för att känna sig trygg i sin 
yrkesroll. Följs upp och utvärderas utifrån område/yrkeskategori.  
 
Stärka handledarrollen - Säkerställa att det finns utbildade handledare inom respektive verksamhet. 
Erbjuda studier på betald arbetstid både för gymnasial och högskolekurs. Målvärde för antal utbildade 
handledare finns inom vissa verksamheter.  
 
Äldreomsorgslyftet - Utbildningsinsats till undersköterska eller specialistundersköterska, genom stärkt 
kompetens öka attraktiviteten och stärka arbetsmiljön inom förvaltningen. Följs upp genom andel utbildade 
usk eller susk av totala omvårdnadspersonalen samt antal nyutbildade. Målsättning för 2023 uppstart av 
två grupper om ca 25 personer i varje.  
 
Öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet - Skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta heltid och 
vara kvar i arbetet längre, uppföljning genom antal utbetalda lönetillägg efter 65 år för svårrekryterade 
grupper. Heltid/deltid följs upp årligen under personalstatistik i kompetensförsörjningsplan VÄF. 
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Attestregler 2023 Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa attestregler för 2023. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att utse attestanter samt eventuella 

ersättare för dessa. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads attestregler ska respektive nämnd årligen fatta beslut om 

nämndspecifika attestregler. Attestansvaret ska knytas till roll eller befattning, 

kodintervall samt beloppsgräns med angivande av eventuella begränsningar. En 

nämnd kan ha fem olika beloppsgränser vi delegation av attest. Attestreglerna 

för nämnden framgår av bifogad bilaga. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att utse attestanter samt eventuella 

ersättare för dessa. En förteckning över attestanter ska finnas på förvaltningen. 

Nivåer 

Upp till och med 1 prisbasbelopp 

Enhetschefer med undantag för enhetschef inom myndighet samt enhetschef 

IT vård- och omsorg som har attesträtt upp till och med 10 prisbasbelopp. 

Upp till och med 10 prisbasbelopp 

Enhetschefer inom myndighet samt enhetschef IT vård- och omsorg. 

Verksamhetschefer, med undantag för verksamhetschef myndighet som har 

attesträtt upp till och med 80 prisbasbelopp samt chef för kvalitet- och 

utveckling och chef för ekonomifunktionen som har obegränsad attesträtt. 

Upp till och med 80 prisbasbelopp 

Verksamhetschef myndighet 

Obegränsat 

Nämndens ordförande, förvaltningschef, Chef för kvalitet- och utveckling, samt 

Chef för ekonomifunktionen. 

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens attestregler 2023 
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Samverkan 

Informerades vid FSG 2023-01-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Atteregler Vård‐ och äldrenämnden 2023 PBB= prisbasbelopp

PBB 2023: 52 500 kr

Ansvarsområde Ansvarskod Befattning Beloppsgräns

Vård‐ och äldrenämnden 28* Nämndens ordförande Obegränsat

Vård‐ och äldreförvaltningen 28* Förvaltningschef Obegränsat

Stödfunktioner

Nämnd, chef och stöd 28*

Chef för ekonomifunktionen/

Chef för kvalitet och utvecklingsfunktionen Obegränsat

Kvalitet och utvecklingsfunktion 2802* Chef för kvalitet och utvecklingsfunktionen Obegränsat
2802* Enhetschef 1 PBB

28022* Enhetschef IT Vård‐ och omsorg 10 PBB

HR‐funktionen 2803* HR‐chef 10 PBB

Bemanningsenheten 280310 Enhetschef 1 PBB

Ekonomifunktionen 2804* Chef för ekonomifunktionen Obegränsat

Förvaltningsövergripande 2805* Chef för ekonomifunktionen Obegränsat

280520 Verksamhetschef kost 10 PBB

Myndighet

Myndighet  281* Verksamhetchef myndighet 80 PBB

Myndighet 281* Enhetschef myndighet 10 PBB

Verkställighet

Hälso‐ och sjukvård 283* Versamhetschef hälso‐ och sjukvård 10 PBB

Hälso‐ och sjukvård 283* Enhetschef inom området 1 PBB

Hemtjänst 284* Verksamhetchef hemtjänst 10 PBB

Hemtjänst 284* Enhetschef inom området 1 PBB

Vård‐ och omsorgsboende 285* Verksamhetschef vård‐ och omsorgsboende 10 PBB

Vård‐ och omsorgsboende 285* Enhetschef inom området 1 PBB

Korttid, förebyggande, natt & larm 286* Verksamhetschef 10 PBB

Korttid, förebyggande, natt & larm 286* Enhetschef inom området 1 PBB

Externa utförare 287* Verksamhetchef myndighet 80 PBB

Externa utförare 287* Enhetchef (i förekommande fall) 1 PBB

Kost, lokalvård o vaktmästeri 288* Verksamhetschef 10 PBB

Kost, lokalvård o vaktmästeri, verksamhetschef 288* Enhetschef inom området 1 PBB

Bokföringsorder inom nämndens ansvarsområden ‐ obegränsat belopp för chef för ekonomifunktionen, ekonom samt ekonomiadministratör

Tillfälliga ersättare ‐ övertar behörighet likt den funktion som den ersätter. Tillfällig ersättare kan inte överta beloppsgräns över sin ordinarie 

gräns.

Lista över attestanter finns på Ekonomifunktionen.

Attestant har oavsett beloppsgräns inte rätt att attestera utgifter/kostnader som hör till sin egen person. 

Sådana utgifter/kostnader ska alltid attesteras av överliggande nivå.
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Lokalbehovsplan 2024-2028 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa Lokalbehovsplanen 2024-2028. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. 

Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 

Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 

inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen.  

Nämndens syfte med lokalbehovsplanen är att redovisa en analys och prognos 

för att trygga tillgänglighet till goda och ändamålsenliga lokaler. Planen 

innefattar nämndens samtliga lokaler och är ett underlag till 

Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsbehov som 

LFN förelägger inför kommande budgetarbete.  

Vård-och äldrenämnden prioriterar brukare och medarbetare i sitt framtagande 

av Lokalbehovsplanen. Tillgång till lokaler i tillräcklig omfattning anpassade 

efter verksamheternas behov skapar förutsättningar för att bedriva god vård 

och omsorg i olika former. Det är av stor vikt att samtliga lokaler där 

verksamhet bedrivs håller en jämn och hög standard enligt gällande regelverk 

för arbetsmiljö och övrig lagstiftning. 

Nämnden har ett gemensamt uppdrag med ansvar om att medverka i 

samhällsplaneringen tillsammans med andra parter utifrån ett 

omsorgsperspektiv. Nämndens ska med sin erfarenhet och kunskap aktivt delta 

i planeringen för att bland annat påverka utvecklingen och utformningen av nya 

bostadsområden inom staden. Planeringen bör vara strategisk och långsiktig 

utifrån kommunfullmäktiges mål, samt skapa förutsättningar att förekomma 

och undvika kortsiktiga och kostsamma lösningar. 

Förvaltningen ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende behöver hanteras 

på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det nya vård- och 

omsorgsboendet Kristinegränd står klart i januari 2025. Vård- och 

äldrenämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden 

att utöka antalet vård- och omsorgsboenden med ytterligare två boenden. 

Utifrån nämndens behovsprognos 2022-2032 med utblick mot 2035, kommer 

inte de tillkommande platserna fram till 2028 att täcka behovet från 2030 och 
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framåt. Det är därför av stor vikt att det i tidigt skede inleds en planering inför 

projektering och byggnation av ett Vobo 3.  

Tillsammans med planering för nybyggnation av nya vård- och 

omsorgsboenden behöver även behovet av ökade antal korttidsplatser 

inkluderas och prioriteras.  

En trygg och trivsam boendesituation för nämndes brukare på vård- och 

omsorgsboenden behöver säkerställas. Behov av tillgänglighetsanpassningar 

behöver ses över såväl in- som utvändigt. Målsättningen är att samtliga boenden 

ska hålla en jämn och likvärdig standard så långt det är möjligt utifrån 

förutsättningarna. 

Funktionella lokaler behöver säkerställas för anställda inom samtliga 

verksamheter. Underhållsbehov åtgärdas i prioriterad ordning för de lokaler 

som är mest eftersatta.  

Brandskydd är fortfarande ett centralt område där fortsatt uppföljning av den 

upprättade åtgärdsplanen är av stor vikt. En allmän översyn med 

dokumentation av ventilation och inomhusklimat behöver utföras efter ett 

flertal felanmälningar kopplade till varma lokaler sommartid och kalla lokaler 

vintertid. En allmän översyn av köks- och restauranglokaler behöver utföras då 

flera förelägganden inkommit för dessa miljöer. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2024-2028 

Samverkan 

Informerades vid FSG 2023-01-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Nämndens syfte med lokalbehovsplanen är att redovisa en analys och prognos för att trygga 
tillgänglighet till goda och ändamålsenliga lokaler. Planen innefattar nämndens samtliga lokaler och är 
ett underlag till Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsbehov som LFN 
förelägger inför kommande budgetarbete. Arbetet med att sammanställa Lokalbehovsplanen följer en 
lokalbehovsprocess uppbyggd efter ett årshjul. En översyn utförs av det sammantagna behovet av och 
för lokaler i närtid tillsammans med planering inför framtida förändringar. 

Vård- och äldreförvaltningen har enligt uppdrag från nämnden sammanställt en behovsprognos för 
kommande behov i befolkningen vad gäller vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet 
(Behovsprognos 2022-2032 med utblick mot 2035 dnr 2022-00105). Tillkommande lokalbehov som 
kan kopplas till denna prognos hanteras i Vård- och äldrenämndens Lokalbehovsplan. 

Vård-och äldrenämnden prioriterar brukare och medarbetare i sitt framtagande av Lokalbehovsplanen. 
Tillgång till lokaler i tillräcklig omfattning anpassade efter verksamheternas behov skapar 
förutsättningar för att bedriva god vård och omsorg i olika former. Det är av stor vikt att samtliga 
lokaler där verksamhet bedrivs håller en jämn och hög standard enligt gällande regelverk för arbetsmiljö 
och övrig lagstiftning. 

Nämnden har ett gemensamt uppdrag med ansvar om att medverka i samhällsplaneringen tillsammans 
med andra parter utifrån ett omsorgsperspektiv. Nämndens ska med sin erfarenhet och kunskap aktivt 
delta i planeringen för att bland annat påverka utvecklingen och utformningen av nya bostadsområden 
inom staden. Planeringen bör vara strategisk och långsiktig utifrån kommunfullmäktiges mål, samt 
skapa förutsättningar att förekomma och undvika kortsiktiga och kostsamma lösningar. 

2 Demografi 
Befolkningsprognos Borås och insatsbehov 

Prognosen för Borås Stad är att antalet äldre ökar. Antalet invånare över 65 år förväntas öka med 2,4 
procent fram till 2026. För nämnden är det av stor vikt att bevaka förändringen av antalet invånare över 
80 år, då det oftast är där inträdet till vård- och omsorgsbehov uppstår. Mellan 2021 och 2026 förväntas 
de som är 80 år och äldre öka med över 15 procent. Nämnden står därmed inför stora utmaningar med 
att möta det ökade behovet av kommande insatser. Utmaningen består inte enbart av att bygga ut 
omsorgen med platser för att möta den enskildes behov, utan även med utmaningen att bemanna 
verksamheten. Samtidigt som den äldre befolkningen med kommande behov ökar kraftig ökar inte den 
arbetsföra befolkningen i samma utsträckning. Den arbetsföra åldern 20-65 åringarna väntas under 
samma period öka med 2,6 procent. Det är därmed även av stor vikt att fortsätta utveckla det 
förebyggande arbetet, så att inträdet till omsorgen kan förskjutas och att stadens invånare har bättre 
förutsättningar att klara sig själva i större utsträckning. Men det är även av lika stor vikt, om inte större, 
att se över kompetensförsörjningen och hitta nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja den så kallade 
välfärdstekniken, där teknik kan ersätta arbetsmoment som idag utförs av medarbetare. 
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Prognosen visar på en stadig ökning varje år av 80-84 åringar, medan de över 85 år ligger på en ganska 
stabil nivå över tid. 

 
Vård- och äldrenämndens behovsprognos 2022-2032 för vård- och omsorgsboende, korttidsvård och 
dagverksamhet visar att det fram till 2032 behöver tillskapas ytterligare 191 platser på vård- och 
omsorgsboende och 7 platser på korttidsenhet. Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till 
Lokalförsörjningsnämnden att utöka antalet vård- och omsorgsboenden med ytterligare två boenden. I 
inledningen av 2025 förväntas Kristinegränd stå klart med totalt 73 nya platser varpå det saknas 115 
platser för att matcha behovet. 

 

 



Vård- och äldrenämnden, Lokalbehovsplan 2024-2028 5(29) 

Vissa år fram till 2032 finns inte tillräckligt med platser på vård- och omsorgsboende i förhållande till 
förväntat behov hos befolkningen. Det innebär en risk för att beslut om vård- och omsorgsboende inte 
kommer kunna verkställas inom skälig tid. För att tillgodose den enskildes behov av vård och omsorg 
kan det uppstå behov av att använda korttidsplats i avvaktan på vård- och omsorgsboende. Det 
påverkar i sin tur korttidsenheternas möjligheter att ta emot brukare som vid utskrivning från 
slutenvård har fortsatt omfattande behov av vård och omsorg. 

3 Övergripande nulägesanalys 
Ett flertal lokaler har ett fortsatt stort underhållsbehov som kräver snar åtgärd för att nå upp i en 
ändamålsenlig standard. Efter kartläggning behöver behoven kontinuerligt följas upp för att säkerställa 
en god och jämn nivå. Detta gäller såväl vård-och omsorgsboenden, korttidsboenden som övriga 
verksamhetslokaler oavsett geografisk placering eller typ av verksamhet som bedrivs i lokalen. 

De senaste åren har flera av nämndens lokaler blivit utdömda av Räddningstjänsten ur 
brandskyddssynpunkt. Brandskydd är fortfarande en central del av det fortsatta arbetet och en 
åtgärdsplan finns upprättad mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänst för period 2021-2025. Syftet är att Räddningstjänsten via tillsyn utvärderar 
brandskyddet i sin helhet och de förutsättningar som råder för säker utrymning. 

I den senaste tidens turbulenta omvärld som kan komma att påverka framtida kraftförsörjning finns 
behov att säkerställa att nämndens vård- och äldreboenden samt korttidsverksamhet har tillgång till 
reservkraft. 

Ett antal förelägganden har inkommit från miljöförvaltningen angående brister i tillagningskök samt i 
kök på avdelningar på vård- och omsorgsboenden. En arbetsmiljöaspekt som ofta lyfts fram är 
undermålig ventilation, varpå behovet av en dokumenterad ventilationsöversyn är behövlig. Synpunkter 
har även framkommit om vårdhygiensrutiner kopplat till hantering av tvätt samt bristande tillgång till 
omklädningsrum för våra medarbetare. Andra återkommande behov är förbättrad tillgänglighets-
anpassning, installation och komplettering av passersystem samt boendes inomhus- och utomhusmiljö. 

Ett arbete måste därmed, som nämnden i tidigare lokalbehovsplaner påpekat, snarast påbörjas för att 
säkerställa att verksamheternas lokaler uppfyller rådande lagstiftning och krav på arbetsmiljö. Detta 
leder i sin tur till att nämnden kan fokusera med inriktning mot strategiska framåtriktade frågor snarare 
än att hantera bristfälliga lokaler. 

Framåtsiktande analys 

Sedan 2021 har Borås Stad haft en förlängd kötid till vård- och omsorgsboenden. Det finns flera 
faktorer som påverkat och som påverkar detta såsom effekter efter period med pandemi, förändringar i 
befolkningens hälsa och demografisk utveckling. Som en del i arbetet med att förbättra situationen i 
närtid, sker en samverkan mellan Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Servicekontoret för att utveckla en effektivare process för in- och utflyttning i boenden. 

Utifrån Vård- och äldrenämndens behovsprognos 2022-2032 med utblick mot 2035 (dnr 2022-00105), 
behöver det under perioden 2022-2032 tillskapas ytterligare 191 platser (beräknat behov år 2032 1 057 
platser, tillgängliga vid 2022 års ingång 866 platser). Denna prognos är baserad på nuvarande riktlinjer 
för biståndsbedömning, befolkningsprognos och ett oförändrat behov av vård- och omsorgsboende. 
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Prognos – behov av platser vård- och omsorgsboenden 

Åldersgrupper 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Totalt platsbehov 891 903 913 927 937 952 973 1003 1048 1048 1057 

Antal tillgängliga 
platser 

866 869 869 942 942 942 1032 1032 1032 1032 1032 

Platsbehov 25 34 44 -15 -5 10 -59 -29 16 16 25 

Behovet av utökade platser inom serviceorterna behöver analyseras ytterligare för att bedöma effekter 
för boende där i kombination med uppnådd volym. Här behöver tydliga strategier sättas för att 
kommande beslut om utökning av vård- och omsorgsboenden ska leva upp till politiska mål i 
kombination med ekonomisk effektivitet. Vård- och äldreförvaltningen har i en kompletterande 
information till lokalbehovsplan 2023-2025 bett Lokalförsörjningsförvaltningen undersöka möjligheten 
att utöka antalet lägenheter för vård- och omsorgboende i serviceorterna Fristad, Viskafors och 
Dalsjöfors. Lokalförsörjningsförvaltningen har efter en snabb utredning återkopplat att det endast är i 
Fristad det eventuellt finns en möjlighet att utöka med fler platser. 

Nämndens bedömning är att fortsatt följa behovsutvecklingen och därmed avvakta beslut om eventuell 
avveckling av vård- och omsorgsboende på Klintesväng 4-8. Det finns av denna anledning skäl att 
prioritera en översyn med renovering av dessa lokaler, för att uppnå en ändamålsenlig standard för 
vidare drift fram till 2030 då ett Vobo 3 kan vara aktuellt att ta i bruk utifrån den presenterade 
behovsprognosen. 

Behovet av korttidsplatser förväntas öka och efter 2026 bedöms nuvarande antal platser vara för få. Att 
ha med i den kommande långsiktiga analysen är dock att eventuella outnyttjade platser på vård- och 
omsorgsboenden kan nyttjas till korttid på samma sätt som korttidsplatser kan nyttjas som vård- och 
omsorgsboende i väntan på att kapacitet ska friläggas . 

Prognos – behov av korttidsplatser  

Åldersgrupper 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Totalt platsbehov 74 76 78 80 81 83 85 86 89 89 89 

Antal tillgängliga 
platser 

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

Platsbehov -8 -6 -4 -2 -1 1 3 5 7 7 7 

Även behovet av platser för dagverksamhet kommer enligt prognosen att öka. Hur många platser och 
enheter prognosen motsvarar påverkas av hur mycket dagverksamhet individerna behöver, enheternas 
öppettider samt storlek på enheterna utifrån daggästernas behov. Inför ett beslut om utökade lokaler 
behövs en översyn av befintliga lokalers kapacitet tillsammans med eventuell justering av öppettider. 

Mötesplatser fyller en viktig funktion i samhället där samverkan sker med personal inom Vård- och 
äldreförvaltningen (såsom myndighet, hemtjänst, kostverksamhet, anhörigstöd, seniorhälsokonsulenter) 
och andra förvaltningar. Syftet är att hitta samverkansformer där verksamheterna nyttjar varandras 
kompetenser på ett sätt som kommer aktuella målgrupper tillgodo. Totalt finns det 16 stycken 
mötesplatser i Borås Stad, varav 11 i kommunal drift och 5 utanför kommuns regi. Behov finns att se 
över storlek på verksamhetsytor samt geografisk placering för några av lokalerna. 

Behovet av boendeplatser på vård- och omsorgsboenden kan delvis förskjutas med hjälp av 
sammanhängande och förebyggande åtgärder i flera led. Målet med omställningen av hälso- och 
sjukvården är att patienten/brukaren ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Vård- 
och äldreförvaltningen står med sina verksamheter inför en fortsatt omställning till nära vård, men även 
med möjligheter att påverka processen. För att lyckas med detta fordras ett samspel mellan olika 
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funktioner såväl internt som externt. Kopplat till övriga förebyggande verksamheter finns möjligheten 
till boende i så kallade trygghetsbostäder. En trygghetsbostad kan erbjuda de äldre den trygghet som 
eftersträvas och kan senarelägga behovet av vård- och omsorgsboende eller till och med undanröja 
behovet. Borås Stad ger genom vård- och äldrenämnden bidrag till gemensamhetslokal vid 
trygghetsbostäder, samt anställer och bekostar en aktivitetssamordnare. För detta måste boendet 
uppfylla krav enligt gällande regelverk. 

Nämnden står inför stora utmaningar med att möta det ökade behovet av förebyggande insatser, nära 
vård och tillgång till boende i olika former. En viktig aspekt är att bemanna det ökade behovet av 
insatser genom att vara en attraktiv arbetsgivare. I denna process blir ändamålsenliga och anpassade 
lokaler en betydelsefull faktor för att medarbetarna ska få goda möjligheter att verka och trivas. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Korttid 

Objekt Nuläge 
Kapac

itet 
2023 

Kapac
itet 

2024 

Kapac
itet 

2025 

Kapac
itet 

2026 

Kapac
itet 

2027 

Kapac
itet 

2028 

Bodagatan 34-40 Korttid demens, 
hemsjukvård kontor 

28 28 28 28 28 28 

Kvibergsgatan 17 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
korttid, hemsjukvård 
kontor 

10 10 10 10 10 10 

Sörmarksgatan 207 Korttid somatisk, 
hemsjukvård kontor 

44 44 44 44 44 44 

Summa  82 82 82 82 82 82 

4.2 Vård- och omsorgsboende 

Objekt Nuläge 
Kapac

itet 
2023 

Kapac
itet 

2024 

Kapac
itet 

2025 

Kapac
itet 

2026 

Kapac
itet 

2027 

Kapac
itet 

2028 

Björkhaga Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
kontor hemsjukvård 

19 19 19 19 19 19 

Dalsjövägen 25 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens,  
hemtjänst kontor, 
mötesplats, restaurang 

73 73 73 73 73 73 
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Objekt Nuläge 
Kapac

itet 
2023 

Kapac
itet 

2024 

Kapac
itet 

2025 

Kapac
itet 

2026 

Kapac
itet 

2027 

Kapac
itet 

2028 

Distansgatan 7 Vård- och 
omsorgsboende 
demens samt 1 avd 
somatisk finsk 
inriktning, hemsjukvård 
kontor 

80 80 80 80 80 80 

Fagerhultsvägen 1 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk, mötesplats, 
restaurang 

26 26 26 26 26 26 

Furuvägen 1 Vård- och 
omsorgsboende 
demens 

22 22 22 22 22 22 

Gamla Kyrkvägen 6 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk, mötesplats, 
restaurang 

34 34 34 34 34 34 

Hestra Ringväg 4 Vård- och 
omsorgsboende, 
hemsjukvård kontor 

28 28 28 28 28 28 

Kapplandsgatan 8 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens 
(extern utövare), 
hemsjukvård kontor 

72 72 72 72 72 72 

Klintesväng 4-8 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård kontor, 
restaurang 

60 60 60 60 60 60 

Kristinegränd Nybyggnation 0 0 73 73 73 73 

Kvibergsgatan 17 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
korttid, hemsjukvård 
kontor 

83 83 83 83 83 83 

Margaretagatan 9 Vård- och 
omsorgsboende 
demens, hemtjänst 
kontor, hemsjukvård 
kontor 

60 60 60 60 60 60 

Nya Kyrkvägen 7 Vård- och 
omsorgsboende 
demens, 
dagverksamhet 

20 20 20 20 20 20 

Nytt vård och 
omsorgsboende 2 

Nybyggnation 0 0 0 0 0 90 

Sanderökroken 1 Vård- och 
omsorgsboende 
demens, hemsjukvård 
kontor, hemtjänst 
kontor 

16 16 16 16 16 16 
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Objekt Nuläge 
Kapac

itet 
2023 

Kapac
itet 

2024 

Kapac
itet 

2025 

Kapac
itet 

2026 

Kapac
itet 

2027 

Kapac
itet 

2028 

Sanderökroken 2 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk, mötesplats, 
restaurang 

24 24 24 24 24 24 

Söderkullagatan 64-66 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk, restaurang 

21 21 21 21 21 21 

Sörmarksgatan 201, 
203, 205 

Vård- och 
omsorgsboende 
demens 

24 24 24 24 24 24 

Våglängdsgatan 153 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård kontor, 
restaurang 

120 120 120 120 120 120 

Ängsjövägen 2 Vård- och 
omsorgsboende 
demens, hemsjukvård 
kontor 

20 20 20 20 20 20 

Österlånggatan 4 Vård- och 
omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård kontor 

67 67 67 67 67 67 

Summa  869 869 942 942 942 1 032 

4.3 Dagverksamhet 

Objekt Nuläge 

Bodagatan 36 Dagverksamhet demens 

Kvibergsgatan 19 Dagverksamhet demens 

Nya Kyrkvägen 7 Vård- och omsorgsboende demens, dagverksamhet 

Rundeln 24A Dagverksamhet demens 

Viskastrandsgatan 5 Dagverksamhet, demens yngre 

4.4 Hemsjukvård 

Objekt Nuläge 

Björkhaga Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, kontor hemsjukvård 

Bodagatan 34-40 Korttid demens, hemsjukvård kontor 

Dalsjövägen 25 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens,  
hemtjänst kontor, mötesplats, restaurang 

Distansgatan 7 Vård- och omsorgsboende demens samt 1 avd somatisk finsk 
inriktning, hemsjukvård kontor 

Fagerhultsvägen 1 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 
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Objekt Nuläge 

Furuvägen 1 Vård- och omsorgsboende demens 

Herrljungagatan 15 Hemsjukvård kontor & utbildning 

Hestra Ringväg 4 Vård- och omsorgsboende, hemsjukvård kontor 

Kapplandsgatan 8 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens (extern utövare), 
hemsjukvård kontor 

Klintesväng 4-8 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, 
restaurang 

Kvibergsgatan 17 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, korttid, 
hemsjukvård kontor 

Lidaholmsgatan 3 Hemsjukvård kontor, larm- och nattorganisation 

Margaretagatan 9 Vård- och omsorgsboende demens, hemtjänst kontor, hemsjukvård 
kontor 

Sanderökroken 1 Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor, hemtjänst 
kontor 

Skolgatan 28 Hemsjukvård kontor 

Stora vägen 31 Hemtjänst kontor Fristad 
Hemsjukvård kontor 

Sörmarksgatan 207 Korttid somatisk, hemsjukvård kontor 

Trandögatan 3 Hemsjukvård kontor 

Våglängdsgatan 153 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, restaurang 

Åsboholmsgatan 16 Hemsjukvård kontor, rehab och utbildning 

Ängsjövägen 2 Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor 

Österlånggatan 4 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård kontor 

4.5 Hemtjänst 

Objekt Nuläge 

Dalsjövägen 25 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens,  
hemtjänst kontor, mötesplats, restaurang 

Druveforsvägen 32 Hemtjänst kontor 

Engelbrektsgatan 2 Hemtjänst kontor, restaurang, mötesplats 

Getängsvägen 26C Hemtjänst kontor, kost & vaktmästeri kyld mat 

Hagkällevägen 2 Hemtjänst kontor 

Klintesgatan 20 B Hemtjänst kontor 

Margaretagatan 9 Vård- och omsorgsboende demens, hemtjänst kontor, hemsjukvård 
kontor 

Sanderökroken 1 Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor, hemtjänst 
kontor 

Stora vägen 31 Hemtjänst kontor Fristad 
Hemsjukvård kontor 

Trandaredsgatan 200 Hemtjänst kontor 
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4.6 Kontor 

Objekt Nuläge 

Fabriksgatan 11 Vård- och äldreförvaltningen kontor IT 

Lidaholmsgatan 3 Hemsjukvård kontor, larm- och nattorganisation 

Ramnåsgatan 1 Vård- och äldreförvaltningen ledning och administration 

Vävlaregatan 1G Kost & vaktmästeri resursgrupp 

4.7 Mötesplats 

Objekt Nuläge 

Dalsjövägen 25 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens,  
hemtjänst kontor, mötesplats, restaurang 

Engelbrektsgatan 2 Hemtjänst kontor, restaurang, mötesplats 

Fjällgatan 39 Mötesplats 

Gamla Kyrkvägen 6 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 

Hulta Torg Mötesplats 

Kristinegränd 3 Mötesplats 

Margaretagatan 5 Restaurang  
Mötesplats 

Pumpkällevägen 7B Mötesplats 

Sanderökroken 2 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 

Sjöbo Torg 4 Mötesplats 

4.8 Restaurang 

Objekt Nuläge 

Dalsjövägen 25 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens,  
hemtjänst kontor, mötesplats, restaurang 

Engelbrektsgatan 2 Hemtjänst kontor, restaurang, mötesplats 

Fagerhultsvägen 1 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 

Furuvägen 1 Vård- och omsorgsboende demens 

Gamla Kyrkvägen 6 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 

Hestra Ringväg 6 Restaurang 

Klintesväng 4-8 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, 
restaurang 

Kvarngatan 20 Restaurang, IOP verksamhet 

Margaretagatan 5 Restaurang  
Mötesplats 

Norrby Tvärgata 11-13 Restaurang, IOP verksamhet 
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Objekt Nuläge 

Sanderökroken 2 Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats, restaurang 

Söderkullagatan 64-66 Vård- och omsorgsboende somatisk, restaurang 

Sörmarksgatan 207 Korttid somatisk, hemsjukvård kontor 

Våglängdsgatan 153 Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, restaurang 

4.9 Övrigt 

Objekt Nuläge 

Getängsvägen 26C Hemtjänst kontor, kost & vaktmästeri kyld mat 

Huldregatan 8 Mottagningskök 

Rosendalsgatan Kost & vaktmästeri resursgrupp biltvätt 

5 Förändrat behov 
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Korttid 

Objekt Förändrat 
behov 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2023 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2024 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2025 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2026 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2027 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2028 

Bodagatan 34-40 
Korttid demens, hemsjukvård 
kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Kvibergsgatan 17 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, korttid, 
hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Sörmarksgatan 207 
Korttid somatisk, 
hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Summa  0 0 0 0 0 0 
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5.2 Vård- och omsorgsboende 

Objekt Förändrat 
behov 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2023 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2024 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2025 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2026 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2027 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2028 

Björkhaga 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, kontor 
hemsjukvård 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Dalsjövägen 25 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemtjänst kontor Dalsjöfors, 
mötesplats Dalsjöfors, 
restaurang Dalhem 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Distansgatan 7 
Vård- och omsorgsboende 
demens samt 1 avd somatisk 
finsk inriktning, hemsjukvård 
kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Fagerhultsvägen 1 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk, mötesplats 
Viskafors, restaurang 
Fagersro 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Furuvägen 1 
Vård- och omsorgsboende 
demens 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Gamla Kyrkvägen 6 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk, mötesplats Fristad, 
restaurang Skogslid 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Hestra Ringväg 4 
Vård- och omsorgsboende 
demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Kapplandsgatan 8 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens (extern 
utövare), hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Klintesväng 4-8 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård restaurang 
Sjöboklint 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Kristinegränd 
Vård- och omsorgsboende 

Planerad 
byggnation 

0 0 73 73 73 73 

Kvibergsgatan 17 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, korttid, 
hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 
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Objekt Förändrat 
behov 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2023 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2024 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2025 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2026 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2027 

Förän
drat 

behov 
av 

kapaci
tet 

2028 

Margaretagatan 9 
Vård- och omsorgsboende 
demens, hemtjänst kontor, 
hemsjukvård kontor 
Norrmalm 

Renovering / 
Upprustning 
Nytt behov 

0 0 0 0 0 0 

Nya Kyrkvägen 7 
Vård- och omsorgsboende 
demens, dagverksamhet 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Nytt vård och 
omsorgsboende 2 
 

Behov av 
byggnation 

0 0 0 0 0 90 

Sanderökroken 1 
Vård- och omsorgsboende 
demens, hemsjukvård 
kontor, hemtjänst kontor 
Sandhult 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Sanderökroken 2 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk, mötesplats 
Sandared, restaurang 
Sanderöd 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Söderkullagatan 64-66 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk, restaurang 
Svärdfästet 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Sörmarksgatan 
201, 203, 205 
Vård- och omsorgsboende 
demens 

Renovering / 
Upprustning 
Nytt behov 

0 0 0 0 0 0 

Våglängdsgatan 153 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård kontor, 
restaurang 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Ängsjövägen 2 
Vård- och omsorgsboende 
demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Österlånggatan 4 
Vård- och omsorgsboende 
somatisk & demens, 
hemsjukvård kontor 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 0 0 

Summa  0 0 73 73 73 163 
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5.3 Dagverksamhet 

Objekt Förändrat behov 

Bodagatan 36 
Dagverksamhet demens 

Renovering / Upprustning 

Kvibergsgatan 19 
Dagverksamhet demens 

Renovering / Upprustning 

Nya Kyrkvägen 7 
Vård- och omsorgsboende demens, dagverksamhet 

Renovering / Upprustning 

Rundeln 24A 
Dagverksamhet demens 

Renovering / Upprustning 

5.4 Hemsjukvård 

Objekt Förändrat behov 

Björkhaga 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, kontor hemsjukvård 

Renovering / Upprustning 

Bodagatan 34-40 
Korttid demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Dalsjövägen 25 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemtjänst kontor 
Dalsjöfors, mötesplats Dalsjöfors, restaurang Dalhem 

Renovering / Upprustning 

Distansgatan 7 
Vård- och omsorgsboende demens samt 1 avd somatisk finsk 
inriktning, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Fagerhultsvägen 1 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Viskafors, 
restaurang Fagersro 

Renovering / Upprustning 

Furuvägen 1 
Vård- och omsorgsboende demens 

Renovering / Upprustning 

Herrljungagatan 15 
Hemsjukvård kontor & utbildning 

Avetablering 

Hestra Ringväg 4 
Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Kapplandsgatan 8 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens (extern utövare), 
hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Klintesväng 4-8 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
restaurang Sjöboklint 

Renovering / Upprustning 

Kvibergsgatan 17 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, korttid, 
hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Margaretagatan 9 
Vård- och omsorgsboende demens, hemtjänst kontor, hemsjukvård 
kontor Norrmalm 

Renovering / Upprustning 
Nytt behov 
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Objekt Förändrat behov 

Sanderökroken 1 
Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor, hemtjänst 
kontor Sandhult 

Renovering / Upprustning 

Skolgatan 28 
Hemsjukvård kontor 

Avetablering 

Stora vägen 31 
Hemtjänst kontor Fristad, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Sörmarksgatan 207 
Korttid somatisk, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Trandögatan 3 
Hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Våglängdsgatan 153 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, restaurang 

Renovering / Upprustning 

Åsboholmsgatan 16 
Hemsjukvård kontor, rehab och utbildning 

Avetablering 

Ängsjövägen 2 
Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Österlånggatan 4 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

5.5 Hemtjänst 

Objekt Förändrat behov 

Dalsjövägen 25 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemtjänst kontor 
Dalsjöfors, mötesplats Dalsjöfors, restaurang Dalhem 

Renovering / Upprustning 

Druveforsvägen 32 
Hemtjänst kontor Druvefors 

Renovering / Upprustning 

Engelbrektsgatan 2 
Hemtjänst kontor Centrum, restaurang Duvan, mötesplats Centrum 

Renovering / Upprustning 

Getängsvägen 26C 
Hemtjänst kontor, kost & vaktmästeri kyld mat 

Renovering / Upprustning 

Hagkällevägen 2 
Hemtjänst kontor  Viskafors 

Renovering / Upprustning 

Klintesgatan 20 B 
Hemtjänst kontor Sjöbo 

Renovering / Upprustning 

Margaretagatan 9 
Vård- och omsorgsboende demens, hemtjänst kontor, hemsjukvård 
kontor Norrmalm 

Renovering / Upprustning 
Nytt behov 

Sanderökroken 1 
Vård- och omsorgsboende demens, hemsjukvård kontor, hemtjänst 
kontor Sandhult 

Renovering / Upprustning 

Stora vägen 31 
Hemtjänst kontor Fristad, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Trandaredsgatan 200 
Hemtjänst kontor Trandared & Brämhult 

Renovering / Upprustning 
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5.6 Kontor 

Objekt Förändrat behov 

Vävlaregatan 1G 
Kost & vaktmästeri resursgrupp 

Nytt behov 

5.7 Mötesplats 

Objekt Förändrat behov 

Dalsjövägen 25 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemtjänst kontor 
Dalsjöfors, mötesplats Dalsjöfors, restaurang Dalhem 

Renovering / Upprustning 

Engelbrektsgatan 2 
Hemtjänst kontor Centrum, restaurang Duvan, mötesplats Centrum 

Renovering / Upprustning 

Fjällgatan 39 
Mötesplats Byttorp/Tullen 

Renovering / Upprustning 

Gamla Kyrkvägen 6 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Fristad, restaurang 
Skogslid 

Renovering / Upprustning 

Kristinegränd 3 
Mötesplats Kristineberg 

Planerad byggnation 

Margaretagatan 5 
Restaurang Kypegläntan, mötesplats Norrmalm. 

Renovering / Upprustning 

Sanderökroken 2 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Sandared, 
restaurang Sanderöd 

Renovering / Upprustning 

5.8 Restaurang 

Objekt Förändrat behov 

Dalsjövägen 25 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemtjänst kontor 
Dalsjöfors, mötesplats Dalsjöfors, restaurang Dalhem 

Renovering / Upprustning 

Engelbrektsgatan 2 
Hemtjänst kontor Centrum, restaurang Duvan, mötesplats Centrum 

Renovering / Upprustning 

Fagerhultsvägen 1 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Viskafors, 
restaurang Fagersro 

Renovering / Upprustning 

Furuvägen 1 
Vård- och omsorgsboende demens 

Renovering / Upprustning 

Gamla Kyrkvägen 6 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Fristad, restaurang 
Skogslid 

Renovering / Upprustning 

Hestra Ringväg 6 
Restaurang Hestra Midgård 

Renovering / Upprustning 
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Objekt Förändrat behov 

Klintesväng 4-8 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
restaurang Sjöboklint 

Renovering / Upprustning 

Margaretagatan 5 
Restaurang Kypegläntan, mötesplats Norrmalm. 

Renovering / Upprustning 

Sanderökroken 2 
Vård- och omsorgsboende somatisk, mötesplats Sandared, 
restaurang Sanderöd 

Renovering / Upprustning 

Söderkullagatan 64-66 
Vård- och omsorgsboende somatisk, restaurang Svärdfästet 

Renovering / Upprustning 

Sörmarksgatan 207 
Korttid somatisk, hemsjukvård kontor 

Renovering / Upprustning 

Våglängdsgatan 153 
Vård- och omsorgsboende somatisk & demens, hemsjukvård 
kontor, restaurang 

Renovering / Upprustning 

5.9 Övrigt 

Objekt Förändrat behov 

Getängsvägen 26C 
Hemtjänst kontor, kost & vaktmästeri kyld mat 

Renovering / Upprustning 

Huldregatan 8 
Mottagningskök Blombacka 

Renovering / Upprustning 

6 Sammanfattning av behov 
Korttid 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Bodagatan 34-40 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Renovering av trapphus, avdelningar samt personal- och 
administrationsutrymmen. 

Utomhus 

Montering av markiser till fönster på baksidan av fastigheten. 

  

Kvibergsgatan 17 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Byte av fönster. Renovering av personalkök. Översyn av tvättstuga. Översyn av omklädningsrum. 
Översyn av entré. 

 

Utomhus 
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Funktionsanpassning och bättre skötsel av utemiljö. 

  

Sörmarksgatan 207 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn disponering av lokaler för en avdelning. Översyn av dörrar till boenderum. Målning av väggar, 
byte av golvlister samt översyn av golv i boenderum. Renovering av kök, båda avdelningarna samt byte 
av vitvaror. Översyn av vitvaror i tvättstuga. Målning av väggar i dokumentationsrum. 

Utomhus 

Rengöring av balkonger på in- och utsida. Reparation och rengöring av altaner med dörrar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vård- och omsorgsboende 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Björkhaga, Seglora (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Underhåll av golvytor i korridor. Anpassning av belysning och färgval i korridor till demensboende. 
Renovering av kök. Inkapsling av trappa då boende kan ta sig förbi grindar. 
Bredda entrédörr då ambulans har svårigheter att transportera boende. Renovering av personaltoaletter. 
 
Utomhus 

Utöka terrassytan för de boende då allt fler använder sig av hjälpmedel. Markiser som skyddar på 
terrassen. 

  

Dalsjövägen 25, Dalsjöfors (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Undersökning av brister i avloppssystem som orsakar 
läckage och doft (delas med flera verksamheter). 

Utomhus 

Funktionsanpassning och iordningställande av innergård. Funktionsanpassning av utgångar till 
balkonger på avdelning F. Renovering av allmänna balkonger. 

  

Distansgatan 7, Hässleholmen (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Underhåll av samtliga ytor. Översyn omklädningsrum. Renovering av kök. Montering av grindar för 
ökad säkerhet för boende. 

 
Utomhus 

Anpassning av utemiljön för att möta brukarnas behov och säkerhet. 

  

 

Fagerhultsvägen 1, Viskafors (utflyttning 2028 eller senare) 
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Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Renovering av kök i personalrum. Renovering av 
personaltoalett. Översyn av dörrar med lås- och passagesystem. Översyn av ventilation och 
temperaturreglering. Översyn renovering och anpassning av boendes lägenheter. 

Utomhus 

Översyn av möjlig montering av tak över uteplatser. Förbättrad skötsel av utemiljö. 

  

Furuvägen 1, Sandhult (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Renovering av lägenheter. Renovering av kök, båda 
avdelningarna. Renovering av källarvåning. Målning av väggar i gemensamma utrymmen. 
 
Utomhus 

Förändrad utemiljö med förbättrad skötsel. 

  

Gamla Kyrkvägen 6, Fristad (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Renovering av badrum i lägenheter. Målning av 
gemensamhetsytor. Installation av tvättmaskin och tumlare. Installation av dörröppnare samt 
montering av ledstång. Översyn av ventilation i tvättstuga. 

Utomhus 

Anpassning av uteplatser. 

  

Hestra Ringväg 4, Hestra (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Installation av elkontakter och nätverksuttag. Renovering 
av avdelningskök. Översyn av möjlighet till mötes/personalrum. Översyn av ventilation och 
temperaturreglering. Översyn av ljuddämpning i delar av fastigheten. Översyn anpassning av förråd 
med förvaringsmöjligheter. Översyn av ytskikt och belysning i lägenheter och verksamhetslokaler. 
Översyn dörröppnare entrédörrar. 

Utomhus 

Översyn av utemiljö. 

  

Kapplandsgatan (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av underhållsbehov i hela lokalen. 

Utomhus 

Översyn och bättre skötsel av utemiljö. 

  

 

Klintesväng 4-8, Sjöbo (utflyttning 2028 eller senare) 
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Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Utbyte/reparation av hiss i B-huset. Översyn av kök. 
Översyn av ytskikt i delar av lokaler. Översyn av vitvaror. 

Utomhus 

Funktionsanpassning och iordningställande av uteplatser. Översyn solskydd till delar av fastigheten. 

  

Kvibergsgatan 17, Byttorpsklint (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av hjälpmedelsförråd. Översyn av gemensamma kök. 

Utomhus 

Översyn solskydd till delar av fastigheten. Utbyte av markiser till gemensamma balkonger. 

  

Margaretagatan 9, Norrmalm (utflyttning 2028 eller senare)  
Behov av större lokaler, förslag är att ta över hemtjänstens ytor. Översyn av ytskikt i delar av lokalerna. 

Utomhus 

Översyn av balkongerna. 

  

Nya Kyrkvägen 7, Fristad (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus  

Renovering av kök. Underhåll av korridorer och samlingssal. Kontrastmålning bakom ledstänger. 
Översyn av målning, ljuddämpning och belysning i kontor på plan 1. Översyn av badrum i lägenheter. 
Översyn av vitvaror för tvättning. 

  

Sanderökroken 1, Sandared (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Montering av grind mot gemensamhetsutrymmen. 
Kontrastmålning på avdelning och i lägenheter. Översyn av golv i gemensamma utrymmen. Målning av 
diverse ytor. Uppsättning av vägg mellan omklädningsrum och soffhörna. 
 
Utomhus 

Funktionsanpassning av och förbättrad utemiljö. 

  

Sanderökroken 2, Sandared (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 
Renovering av avdelningskök och personalrum. Översyn av ytskikt i flera delar av fastigheten. Översyn 
av golvbrunnar i kulvert/källare. 
Utomhus 

Funktionsanpassning av och förbättrad utemiljö. 

  

Söderkullagatan 64-66, Trandared (utflyttning 2028 eller senare) 
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Inomhus 

Renovering av toaletter i entréplan. Översyn av ytskikt i flera delar av fastigheten. Översyn av 
tvättstugors placering. Översyn indragning av vatten till personalrum/kök. 

Utomhus 

Målning och förbättrad utemiljö vid entréer. 

  

Sörmarksgatan 201-205, Sörmarken (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Översyn av underhåll i kök. Översyn av ytskikt. Översyn 
möjliga ytor för personal- och mötesrum, omklädningsrum samt förrådsutrymmen. 

Utomhus 

Översyn placering av staket som påverkar gångvägar för boende. 

  

Våglängdsgatan 153, Hässleholmen (utflyttning 2028 eller senare) 
Renovering av kök. Översyn av golv. Målning av väggar i delar av lokalerna. Översyn av värme- och 
ventilationssystem. Översyn av pentry och belysning i boendelägenheter. Översyn av personalrum. 
Översyn av omklädningsrum. 

Utomhus 

Tillgänglighetsanpassning av ramp till innergård samt utgångar till balkonger. Funktionsanpassning av 
och förbättrad utemiljö. Renovering av lusthus. Underhåll av miljö runt entrén. Översyn av 
parkeringsplatser. 

  

Ängsjövägen 2, Ryboholm (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av brandskydd/sprinklersystem. Översyn och renovering av omklädningsrum. Översyn av 
tillkommande gemensamhetsutrymmen. Översyn av ytskikt. Översyn av eluttag. Översyn av lås och 
spärrar till fönster. 

Utomhus 

Översyn av parkeringsplatser. Översyn inglasat uterum med värme. Förbättrat underhåll av utemiljö. 

  

Österlånggatan 4, Centrum (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation/utbyte av hiss. Förbättra ventilation och solskydd för att sänka temperatur för boende och 
personal. Översyn av golv i personalrum samt allmänna utrymmen. Översyn av kök på avdelningarna. 
Översyn av personalrum. Översyn av förvaringsmöjligheter. Översyn av larmsystem. 

Utomhus 

Översyn utformning och skötsel av terrass. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dagverksamhet 
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Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Bodagatan 36 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn ombyggnation till korttidsplatser i del av lokal. 

  

Kvibergsgatan 19 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av kök med vitvaror. Översyn av värme- och ventilationssystem. Översyn av ytskikt i delar 
av lokalerna. Byte av golvlister. 

  

Nya Kyrkvägen 7 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering kök, badrum och ytskikt. 

  

Rundeln 24A (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av toaletter. Renovering av mindre kök. Översyn av golv och trösklar i allmänna utrymmen. 
Översyn av branddörr. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemsjukvård 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Bodagatan 36 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av tvättställ i sjuksköterskeexpedition i nära anslutning till läkemedelsrum. Översyn av 
ventilation. Översyn storlek av tillgängliga ytor för kontor, omklädning och läkemedelsförvaring. 

  

Dalsjövägen (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Utbyte av vitvaror samt bänkskiva i personalmatsalen (delas med flera verksamheter). Skapa 
gemensamhets- och mötesutrymmen (delas med flera verksamheter). 

Utomhus 

Montering av solskydd till kontor. 

  

 

 

Distansgatan 7 (utflyttning 2028 eller senare) 
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Inomhus 

Underhåll av golv i kontor. Översyn av arbetsmiljö i kontor. Översyn av omklädningsrum. Översyn av 
förbands- och förrådsrum i källare. 

Utomhus 

Översyn av förvaringsmöjligheter med laddning för elcyklar. 

  

Herrljungagatan 15 (planerad avetablering under 2023) 

Översyn för avetablering till samlokalisering av HSV team 5 (Skolgatan och Åsboholmsgatan) och HSV 
team 6 samt delegeringsutbildning (Herrljungagatan). 

  

Kapplandsgatan (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av passersystem. Översyn av yta för kontorsplatser. Översyn av kök/matsal för trevligare 
miljö. Översyn av omklädningsrum för dam/herr med tillgång till dusch och toalett. 

Utomhus 

Översyn och bättre skötsel av utemiljö. 

  

Skolgatan 28 (planerad avetablering under 2023) 

Översyn för avetablering till samlokalisering av HSV team 5 (Skolgatan och Åsboholmsgatan) och HSV 
team 6 samt delegeringsutbildning (Herrljungagatan). 

  

Stora Vägen 31 (utflyttning 2028 eller senare) 
Översyn av personalrum, vilorum och mötesrum. 

  

Sörmarksgatan 207 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av administrativa arbetsytor samt läkemedelsrum. Översyn av belysning i delar av lokalerna. 

  

Trandögatan 3 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av ventilation och ljusinsläpp i lokalen. 

Utomhus 

Översyn av parkeringsplatser för tjänstefordon. 

  

Våglängdsgatan 153 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn och utökning av passersystem. Renovering av kök på plan 8. Översyn av desinfektionsrum på 
entréplan. Målning av väggar i delar av lokalerna. 

Utomhus 
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Förbättrad skötsel av utemiljö. 

  

Åsboholmsgatan 16 (planerad avetablering under 2023) 

Översyn för avetablering till samlokalisering av HSV team 5 (Skolgatan och Åsboholmsgatan) och HSV 
team 6 samt delegeringsutbildning (Herrljungagatan). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemtjänst 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Dalsjövägen 25 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Målning av kontorsytor samt gemensamt omklädningsrum med Vobo. Polering av golv i kontor och 
gemensamma utrymmen. Förbättrad ventilation i grupplokal och kök. 

  

Druveforsvägen 32 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Omdisponering av kontor, omklädningsrum och gemensamhetsytor. Översyn av möjliga tillkommande 
förrådsutrymmen. 

  

Engelbrektsgatan 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av personaltoaletter (delas med andra verksamheter). Översyn möjlig montering av flera 
omklädningsskåp. 

  

Getängsvägen 26C (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Montering av automatisk dörrstängare till dörren på baksidan av lokalerna. 

  

Hagkällevägen 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Installation av ringklocka vid entrédörr. 

Utomhus 

Installation av laddningsuttag till elfordon. Asfaltering av parkeringsplatser. 

  

Klintegatan 20B (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 
Installation av larm till ytterdörrar. Installation av passersystem till omklädningsrum och kontor. 
Översyn av omklädningsrum med tillgång till dusch och toalett. Översyn utökning av kontorsplatser. 
Översyn badrum. Översyn vitvaror i kök. 
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Utomhus 

Byggnation av cykelförråd med möjlighet till laddning. Översyn elstolpar parkering. 

Margaretagatan 9 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Behov av större lokaler, dialog med vobo. Översyn av värme och ventilationssystem. Översyn 
förrådsutrymmen och mötesrum. Översyn av passersystem. 

Utomhus 

Översyn cykelförvaring med tillgång till el. 

  

Sanderökroken 1 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av golvytor. Översyn av vitvaror i personalrum. 

Utomhus 

Översyn av markiser till kontor. Demontera staket vid uteplats för förenklad skötsel. 

  

Stora vägen 31 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Klädförvaring/hyllor monteras i förråd. 

Utomhus 

Översyn av förvaringsyta med laddningsmöjlighet för 10 elcyklar. Översyn av tillkommande 
parkeringsplatser. 

  

Trandaredsgatan 200 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av ytskikt i flera delar av lokalerna. Renovering av kök. Renovering av toaletter. Montering 
av mellanväggar i kontor. Översyn av belysning, värme och ventilation. 

Utomhus 

Nybyggnad av cykelförråd med laddningsuttag. Nybyggnad av miljöstation. Installation av 
laddningsuttag för elbilar samt måla upp parkeringsrutor. Översyn av markiser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontor 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Vävlaregatan 1G (utflyttning 2023 eller senare) 
Översyn av nya lokaler 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mötesplats 
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Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Dalsjövägen 25 (utflyttning 2028 eller senare) 
Behovsanpassning av lokaler. Mötesplats kan placeras ihop med eventuell nybyggnation av 
trygghetsbostäder. 

  

Engelbrektsgatan 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Renovering av entré och allmänna utrymmen. 

  

Fjällgatan 39 (utflyttning 2028 eller senare) 
Byte/underhåll av ytterdörr. Översyn av strömbrytare. 

  

Gamla Kyrkvägen 6 (utflyttning 2028 eller senare) 
Renovering samt återställande efter vattenläcka. 

  

Kristinegränd 3 (utflyttning 2023/inflyttning 2026) 
Lokal uppsagd, tillfälliga lokaler Götagården i väntan på färdigställande av nya. 

  

Margaretagatan 5 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Behov av större lokal. 

  

Sanderökroken 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Behov av större och anpassade lokaler mera centralt placerade i samhället. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restaurang  

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2026 

  

Dalsjövägen 25 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av kök och restaurang. Översyn av ventilation och temperaturreglering i kök. 

  

Engelbrektsgatan 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Åtgärda bristfällig ventilation. Renovering och anpassning delar av kök. Översyn ugnar. Översyn 
brandlarm. Åtgärda golv och serveringsdisk i matsal. 

  

Fagerhultsvägen 1 (utflyttning 2028 eller senare) 
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Inomhus 

Renovering av kök och restaurang. 

  

Gamla Kyrkvägen 6 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av bristande ventilation i kök. Översyn av elinstallationer. Översyn av trasiga ytskikt. Översyn 
av funktioner för frysskåp och diskmaskiner. Översyn av belysning i matsal. 

  

Hestra Ringväg 6 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 
Renovering och underhåll av kök, förråd och diskrum. Översyn av bristande ventilation. Översyn av 
maskiner. Översyn av elinstallationer. 

  

Klintesväng 6 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus  

Renovering av kök. Utbyte av vitvaror. Översyn av dörrar. Översyn av elinstallationer. Översyn av golv 
i matsal. 

  

Huldregatan 8 (utflyttning 2024 eller senare) 
Inomhus 

Översyn av golvbrunnar. Översyn av dörrar. 

  

Sanderökroken 2 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Översyn ventilation. Anpassning av kylrumsdörrar. Utbyte av maskiner. Underhåll av dörrar och 
serveringsdisk. Målning av restaurang. 

  

Söderkullagatan 64 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Reparation och utbyte av utrustning i kök. Renovering av restaurang- och serveringsutrymmen. 

  

Våglängdsgatan 153 (utflyttning 2028 eller senare) 
Inomhus 

Renovering av kök med förvaringsutrymmen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 Vård- och äldrenämndens prioriteringar 
Nämnden vill framföra vikten av att bereda plats för social service, såsom vård- och omsorgsboenden, 
verksamhetslokaler för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet i den framtida detaljplaneringen. 

Förändringar i Vård- och äldreförvaltningens behov kopplat till verksamheternas lokaler innebär att 
intern samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen blir avgörande för att säkerställa tillräckliga och 
ändamålsenliga lokaler. 

Förvaltningen ser nu att efterfrågan på vård- och omsorgboende behöver hanteras på ett strukturerat 
och sammanhållet sätt fram till dess att det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart i 
januari 2025. Vård- och äldrenämnden har sedan tidigare gett i uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden 
att utöka antalet vård- och omsorgsboenden med ytterligare två boenden. I inledningen av 2025 
förväntas Kristinegränd stå klart med totalt 73 nya platser och därefter planeras för ett andra nytt 
boende som beräknas kunna färdigställas under 2028 med upp till 90 platser. Totalt tillkommer då upp 
till 163 platser fram till 2028. Utifrån nämndens behovsprognos 2022-2032 med utblick mot 2035, 
kommer inte de tillkommande platserna fram till 2028 att täcka behovet från 2030 och framåt. Det är 
därför av stor vikt att det i tidigt skede inleds en planering inför projektering och byggnation av ett 
Vobo 3. Denna planering bör ske tillsammans med en översyn och fortsatt utredning om möjlighet för 
utökade platser i serviceorterna. 

Tillsammans med planering för nybyggnation av nya vård- och omsorgsboenden behöver även behovet 
av ökade antal korttidsplatser inkluderas och prioriteras. De nya lokalerna bör förberedas och anpassas 
för flexibel användning för såväl somatisk/demensboende som korttidsboende beroende av hur 
behovet växlar över tid. 

En trygg och trivsam boendesituation för nämndes brukare på vård- och omsorgsboenden behöver 
säkerställas. Behov av tillgänglighetsanpassningar behöver ses över såväl in- som utvändigt. 
Målsättningen är att samtliga boenden ska hålla en jämn och likvärdig standard så långt det är möjligt 
utifrån förutsättningarna. 

Funktionella lokaler behöver säkerställas för anställda inom samtliga verksamheter. Underhållsbehov 
åtgärdas i prioriterad ordning för de lokaler som är mest eftersatta. En översyn behöver utföras för att 
se över möjligheter till utökade omklädningsrum för delar av verksamheterna. Berörd personal behöver 
tillgång till förvaringsmöjligheter samt närhet till toalett och dusch. 

Brandskydd är fortfarande ett centralt område där fortsatt uppföljning av den upprättade åtgärdsplanen 
är av stor vikt. En allmän översyn med dokumentation av ventilation och inomhusklimat behöver 
utföras efter ett flertal felanmälningar kopplade till varma lokaler sommartid och kalla lokaler vintertid. 
En allmän översyn av köks- och restauranglokaler behöver utföras då flera förelägganden inkommit för 
dessa miljöer. 
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Ersättning till LOV-företag 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa den preliminära ersättningen till 

externa utförare i hemtjänstvalet 2023. 

Samt att fastställa definitiv ersättning när det definitiva OPI publicerats. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ersättningen till de externa utförarna 

inom hemtjänstvalet (sk LOV-företagen) årligen skulle justeras med 

omsorgsprisindex (OPI) som SKL publicerar i december varje år (dnr 

152/2019).  

Vård- och äldrenämnden har därefter årligen föreslagit ny ersättningsnivå till 

Kommunstyrelsen som sedan fastslagit den. 

2021 beslutade Kommunstyrelsen (dnr KS 2021-00131) att Vård- och 

äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå utifrån 2019 års beslut om 

uppräkning av timersättning med OPI, och delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 

2023 års OPI är ännu preliminärt då ett centralt löneavtal mellan SKR och 

kommunal ännu inte är på plats. När ett sådant avtal finns kommer det 

definitiva indexet att fastställas. 

Timersättningen för LOV-företagen 2023 höjs enligt preliminärt OPI-index 

med 3,5 % och kommer definitivsättas i samband med att det definitiva OPI-

indexet fastställs. 

För privata utförare som utför både omsorgs- och serviceinsatser blir 

ersättningen 480 kr per timma i tätort och 493 kr per timma utan för tätort. 

Privata utförare som enbart utför serviceinsatser blir ersättningen 379 kr per 

timma i tätort och 392 kr per timma utanför tätort. 

För båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 8 kr per timma.  

Beslutsunderlag 

1. Hemtjänst LOV 2023 

Samverkan 

Informerades vid FSG 2023-01-18 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2023

Omvårdnads- och serviceinsatser Serviceinsatser

Privat utförare Privat utförare
kr/timma kr/timma

Tätort 480 Tätort 379
Utanför tätort 493 Utanför tätort 392
Tillägg för heltid 8 Tillägg för heltid 8

Dubbelbemanning

Oplanerad frånvaro (bomtid)

Oplanerad frånvaro 2 kr

I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Från 2023 är den tidigare ersättningen för oplanerad frånvaro inkluderad i grundersättningen.
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Miljörapport Tertial 3 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldreförvaltningen beslutar att godkänna upprättad miljörapport med 

redovisning av miljömålsarbetet 2022, tertial 3, och översänder densamma till 

Miljö- och konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål 2018 - 2021 beslutades den 22 februari 2018 av 

Kommunfullmäktige. Giltighetstiden har förlängts tills beslut om nytt 

miljöprogram är taget. 

Vård- och äldrenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i 

samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- 

och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 

Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har 

kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och 

åtgärderna.                   

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport för Vård- och äldrenämnden T3 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se Uppge dnr 2022-4612 i 

ämnesraden. 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Inledning 

Borås Stads miljömål 2018 - 2021 beslutades den 22 februari 2018 av Kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden har förlängts tills beslut om nytt miljöprogram är taget. Vård- och äldrenämndens arbete 
med Borås Stads miljömål redovisas i samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och 
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av 
kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och åtgärderna. 

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. 

49% 50% 56% 

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

82% 86% 82% 
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Åtgärder för att hantera behovet av platser på vård- och 

omsorgsboende 

Vård- och äldrenämndens beslut 

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 

nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 

och äldrenämnden att: 

 Överbelägga korttidsenheterna 

 Genomföra anpassningar av boendena Furuvägen 1 och 

Dalsjövägen 25 

Sammanfattning 

Det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsboende är 903 platser år 

2023 samt 913 platser år 2024. Det innebär att det redan innestående år saknas 

platser, då Vård- och äldrenämnden producerar 866 platser.  

Redan 2017 tillskrev Vård- och äldrenämnden Lokalförsörjningsnämnden om 

behovet av ytterligare vård- och omsorgsboende i centralorten. Under 2020 

påbörjades projektering av det nya vård- och omsorgsboendet som förväntas 

vara klart för inflytt i januari 2025.  

Vård- och äldrenämnden ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende 

behöver hanteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det 

nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart januari 2025. För att 

hantera det akuta läget har flera insatser genomförts. 

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 

nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 

och äldrenämnden att överbelägga korttidsenheterna, samt att genomföra 

anpassningar av boendena Furuvägen 1 och Dalsjövägen 25.  

Kostnaderna för att anpassa Furuvägen 1 beräknas till ca 300 000 kr och 

Dalsjövägen 25 till ca 400 000 kr. 

 

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldreförvaltningen har gjort en prognos över behovet av platser på 

vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet (Behovsprognos 2022-

2032 med utblick mot 2035, dnr 2022-00105). Tillkommande lokalbehov som 
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kan kopplas till prognosen hanteras i Vård- och äldrenämndens 

Lokalbehovsplan. Redan 2017 tillskrev Vård- och äldrenämnden 

Lokalförsörjningsnämnden om att behovet av ytterligare vård- och 

omsorgsboende i centralorten. Under 2020 påbörjades projektering av det nya 

vård- och omsorgsboendet som nu förväntas vara klart för inflytt i januari 2025. 

Efterfrågan på vård- och omsorgsboende i befolkningen minskade kraftigt 

under pandemin då man i hög utsträckning avvaktade med att flytta in. Efter 

sommaren 2021 ökade efterfrågan på att flytta in på boende samtidigt som det 

tillkom nya personer som ansökte om och beviljades vård- och omsorgsboende. 

Under denna period var det också färre boende som avled. Hösten 2021 blev 

därmed vård- och omsorgsboendena fullbelagda. Detta medförde en 

kösituation med ej verkställda beslut som följd. Inflytt fördröjdes och personer 

med behov av boende som inte kunde vänta hemma har tvingats vänta på en 

korttidsplacering. Detta har medfört att även trycket på korttidsverksamheten 

ökat.  

Det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsboende är 903 platser år 

2023 samt 913 platser år 2024. Det innebär att det redan innestående år saknas 

platser, då förvaltningen producerar 866 platser (under hösten 2022 har det 

tillkommit två platser på Dalsjövägen 25) och 3-5 platser köps av Ulricehamns 

kommun. I mitten av december 2022 stod cirka 120 personer i kö till vård- och 

omsorgsboende. Det kan jämföras med att det tidigare varit en kö på cirka  

50-70 personer. 

Parallellt med det höga trycket har Lokalförsörjningsförvaltningen aviserat att 

en renovering planeras av plan 3 på Bodagatans korttidsenhet. Då 

verksamheten inte kan minska ned på antalet platser planeras för evakuering av 

Bodagatan till Furuvägen 1. 

Vård- och äldrenämnden ser att efterfrågan på vård- och omsorgboende 

behöver hanteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt fram till dess att det 

nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd står klart januari 2025. Det nya 

boendet på Kristinegränd utformas för att kunna motsvara krav på både 

korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser. 

För att hantera det akuta läget har flera insatser genomförts: 

 Överbeläggning på korttidsenheterna 

 Avtalssamverkan med kommunerna i Boråsregionen. Förvaltningen har 

hittills köpt korttidsplatser och platser på vård- och omsorgsboende 

från Ulricehamns kommun 

 Utökning av vård- och omsorgsboendeplatser på befintliga boenden 

 Hemtjänst hela dygnet 

 Förbättrad rutin för in/utflytt på vård- och omsorgsboende för att korta 

ledtiderna 

 Kartläggning av lokaler att starta upp tillfällig verksamhet i 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Att uppföra tillfälliga byggnader (moduler) är inte aktuellt då en sådan åtgärd 

inte löser behovet på kort sikt.  

För att hantera bristen på platser på vård- och omsorgsboende i väntan på att 

nya vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart 2025, beslutar Vård- 

och äldrenämnden att:  

 Överbelägga korttidsenheterna 

 Samt att genomföra anpassningar av boendena Furuvägen 1 och 

Dalsjövägen 25.  

Kostnaderna för att anpassa Furuvägen 1 beräknas till ca 300 000 kr och 

Dalsjövägen 25 till ca 400 000 kr. 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2022-00317 1.1.3.1 
 

  

 

Återtagande av framställan samt entreprenad för tvätt 

av arbetskläder för hemtjänst och hälso- och sjukvård 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att  
1. upphäva framställan till Lokalförsörjningsnämnden 2022-06-14, om 

inhyrning på Armbågavägen 3 

2. lägga ut tvätt av arbetskläder för verksamhetsområdena hemtjänst samt 
hälso- och sjukvård på entreprenad 

Ärendet i sin helhet 

Vid Vård- och äldrenämndens sammanträden 2020-09-21 och 2020-12-15, 

presenterade Moderaterna initiativärenden om att lägga ut tvätt av arbetskläder 

på entreprenad. Vård- och äldrenämnden fattade beslut 2021-08-17 att ge 

förvaltningen i uppdrag att lägga ut tvätt av arbetskläder för vård- och 

omsorgsboende på extern utförare.  

Mittsamverkan har i sin överenskommelse efter valet hösten 2022, kommit 

överens om att all Vård- och äldrenämndens tvätt ska läggas ut på entreprenad. 

Vård- och äldrenämnden behöver därför inte längre hyra lokalerna på 

Armbågavägen 3 eftersom mängden tvätt i egen regi kommer att minska. 

Nämnden återtar därmed framställan om inhyrning på Armbågavägen 3 som 

Vård- och äldrenämnden beslutade om 2022-06-14, § 85.  

Vård- och äldrenämnden har sedan tidigare lagt ut tvätt av arbetskläder för 

vård- och omsorgsboende, på entreprenad. Nämnden utökar mängden tvätt till 

extern utförare, enligt Mittsamverkans överenskommelse, och beslutar att även 

tvätt av arbetskläder för verksamhetsområdena hemtjänst samt hälso- och 

sjukvård läggs ut på entreprenad. Detta sker genom tillägg i befintligt avtal efter 

tidigare upphandling.  

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 
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Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås 

Stad 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att anta ramprogram för vård- 
omsorgsboenden i Borås Stad, med ändringar.  

Sammanfattning 

Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad, och beslutade 2022-10-25 att skicka förslaget på 

remiss till Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 

äldrenämndens pensionärsråd och Samrådsgrupper för nationella minoriteter 

med sista svarsdatum 2022-12-31. Remissvar har inkommit från finska 

föreningars samarbetsorgan, Lokalförsörjningsnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden, samt SPF Seniorerna genom ledamot i Vård- och 

äldrenämndens pensionärsråd.   

Detta ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga 

stadsplaneringsskeden, i Vård- och äldreförvaltningens och 

Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbete, samt i byggprojekt. 

Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd vid renovering 

av befintliga vård- och omsorgsboenden.   

I nybyggnadsprojekt och större om- och tillbyggnadsprojekt ska eventuella 

avvikelser från ramprogrammet protokollföras och motiveras av 

projektledningen, samt vid behov godkännas av Vård- och äldrenämnden. När 

förslag på nytt eller förändrat ramprogram tas fram ska det förankras med 

berörda förvaltningar och revideringstillfället dokumenteras.  

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov 

uppstår. Aktuell forskning, nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska 

användas vid revideringen. Vård- och äldreförvaltningen har huvudansvaret för 

dokumentet. Programmet beslutas i Vård- och äldrenämnden. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att efter genomförd remissrunda anta 

ramprogram för vård- och omsorgsboende, med ändringar utifrån synpunkter 

från finska föreningars samarbetsorgan och Lokalförsörjningsnämnden.  
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Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad, och beslutade 2022-10-25 att skicka förslaget på 

remiss till Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 

äldrenämndens pensionärsråd och Samrådsgrupper för nationella minoriteter 

med sista svarsdatum 2022-12-31. 

Remissvar har inkommit från finska föreningars samarbetsorgan, 

Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, samt SPF 

Seniorerna genom ledamot i Vård- och äldrenämndens pensionärsråd.   

Detta ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga 

stadsplaneringsskeden, i Vård- och äldreförvaltningens och 

Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbete, samt i byggprojekt. 

Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd vid renovering 

av befintliga vård- och omsorgsboenden.   

I nybyggnadsprojekt och större om- och tillbyggnadsprojekt ska eventuella 

avvikelser från ramprogrammet protokollföras och motiveras av 

projektledningen, samt vid behov godkännas av Vård- och äldrenämnden. 

Befintliga vård- och omsorgsboenden ska, om det är ekonomiskt försvarbart 

och praktiskt möjligt, ges motsvarande kvaliteter som gäller för nybyggnation. 

Ett alternativ kan vara att ersätta gamla lokaler med nya som svarar mot bättre 

krav på funktionalitet och kostnadseffektivitet. 

För att få en förankring i ett byggprojekt och för att få in objektspecifika 

uppgifter ska det finnas referensgrupper med representanter från 

verksamhetsområde vård- och omsorgsboende, medarbetare, skyddsombud 

och intresseorganisationer. När förslag på nytt eller förändrat ramprogram tas 

fram ska det förankras med berörda förvaltningar och revideringstillfället 

dokumenteras.  

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov 

uppstår. Aktuell forskning, nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska 

användas vid revideringen. 

Vård- och äldreförvaltningen har huvudansvaret för dokumentet. Programmet 

beslutas i Vård- och äldrenämnden. 

Vård- och äldrenämnden beslutar att efter genomförd remissrunda anta 

ramprogram för vård- och omsorgsboende, med ändringar.  

Remissammanställning med ställningstagande 

Remissvar har inkommit från  

- Finska föreningars samarbetsorgan 

- Lokalförsörjningsnämnden 

- Samhällsbyggnadsnämnden 
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- SPF Seniorerna, genom ledamot i Vård- och äldrenämndens 
pensionärsråd 

Finska föreningars samarbetsorgan:  

Finska föreningars samarbetsorgan tillstyrker ramprogrammet utom stycket om 

nationella minoriteter punkt fem i kapitlet Vård- och omsorgsboende. 

Formulering i förslaget lyder: När ett vård-och omsorgsboende, eller en avdelning, ska ha 

särskild inriktning för någon av de nationella minoriteterna ska samråd ske med den 

nationella minoriteten kring önskemål och behov vid utformning av lokalerna, i enlighet med 

Lag  (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Förslaget från den sverigefinska minoriteten är istället: När ett vård-och 

omsorgsboende, eller en avdelning planeras med särskild inriktning för nationell 

minoritet sverigefinnar ska man redan innan planeringen/byggandet sätts igång 

samråda med den sverigefinska minoriteten om deras behov och önskemål  (till 

exempel önskemål om bastu).  

Vård- och äldrenämnden anser att intentionen i de båda formuleringarna är 

densamma men att formuleringen i ramprogrammet ska ändras till: ”När ett 

vård-och omsorgsboende, eller en avdelning, ska ha särskild inriktning för 

någon av de nationella minoriteterna ska samråd ske med den nationella 

minoriteten kring önskemål och behov vid planering och utformning av 

lokalerna, i enlighet med Lag  (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk.” Syftet med detta  tillägg är att förtydliga ytterligare att samråd 

ska göras tidigt i processen och redan i planeringsfasen. Vård- och 

äldrenämnden kan dock inte skriva sverigefinländare som exempel eftersom alla 

nationella minoriteter omfattas och ingen specificeras eller omnämns särskilt.   

Lokalförsörjningsnämnden:  

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden lämnar kommentarer 

om programmets sakliga innehåll, som i huvudsak handlar om att 

ambitionsnivån för med sig kostnader:  

5 En avvägning bör göras om en gästlägenhet ska byggas inom enheten. Det finns en risk att 

en sådan lokal får ett lågt lokalutnyttjande.  

5.1.1 Kapprum (ex hatthylla) skulle kunna förläggas på respektive avdelning. Ett kapprum 

vid entrén bör prövas ur säkerhetssynpunkt.  

5.1.4 Att trapphuset möjliggör utrymme för personer liggande i bår bör ställas mot att 

enheten förses med sänghiss.  

5.1.8 Utrymmet för läkemedelsförråd kan förtydligas med kyld förvaring och möjlighet till 

kameraövervakning.  

6.1.3 Utrymmen som korridor klassas som utrymningsväg och begränsar möjligheten till 

möbler för vila och samling i mindre grupper.   

6.2 Vissa funktioner för lägenheten bör ändras för att inte vara kostnadsdrivande. 

- endast förberedd för taklyft/travers, ej installerad  
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- manuell öppning av fönster (ej motorstyrd med fjärrkontroll)  

- välja en gemensam lösning för sol-/insynsskydd och mörkläggning, ex persienn  

- avväga behovet av matplats för fyra personer (ytkrävande) ställt mot gemensamhetsyta 

6.2.1 Ett höj- och sänkbart tvättställ är kostnadsdrivande.  

8.1.10 Dygnsrytmbelysning bör inte ställas som ett skall-krav. Utformning och omfattning av 

denna typ av belysning är inte vedertagen och inte lämplig i alla utrymmen.  

8.1.12 Individuell styrning av komfort/ventilation är väldigt kostnadsdrivande. Generellt 

installerar inte Borås Stad komfortkyla.  

8.1.17 Förslagsvis kan denna punkt ändras till ’Krislägesberedskap’ och kompletteras med 

elanslutning för nödkraftsaggregat.   

8.1.18 Att på varje avdelning ha ett kylt soprum är kostnadsdrivande 

Vård- och äldrenämnden är medveten om att ambitionsnivån i samband med 

byggnation av vård- och omsorgsboende kan föra med sig kostnader. När ett 

boende ska beredas möjlighet att ta emot personer med demenssjukdom, blir 

kostnaderna ofta högre än för ett boende för somatiskt sjuka. Att bygga på 

detta sätt anses däremot löna sig i längden eftersom antalet personer med 

demenssjukdom ökar. Varje vård- och omsorgsboende som ska projekteras har 

dock sin budgetram att förhålla sig till och därför kan prioriteringar behöva 

göras kring exempelvis standard. Att brandskydd prioriteras, till exempel i 

utformning och möblering av korridorer, är en självklarhet. Vård- och 

äldrenämnden anser dock att vissa förtydliganden och tillägg  i texten behöver 

göras, utifrån Lokalförsörjningsnämndens synpunkter. 

Formulering i förslaget under rubriken 8.1.10 Ljus, första punkten: Belysningen 

ska vara dygnsrytmbelysning, det vill säga ha egenskaper som under dagtid bidrar till 

vakenhet och därmed ger förutsättningar för en god nattsömn. 

Vård- och äldrenämnden anser att punkten ska vara kvar men att formuleringen 

ändras till: ”Belysningen ska vara dygnsrytmbelysning i gemensamma utrymmen 

och i korridorer. Dygnsrytmbelysning innebär att belysningen har egenskaper 

som under dagtid bidrar till vakenhet och därmed ger förutsättningar för en god 

nattsömn.” 

Formulering i förslaget under rubriken 8.1.17 Vatten. 

Lokalförsörjningsnämnden anser att rubriken ska ändras till Krislägesberedskap 

och kompletteras med elanslutning för nödkraftsaggregat. Vård- och 

äldrenämnden ser positivt på denna synpunkt och ändrar rubriken från Vatten 

till Krislägesberedskap, samt lägger till en punkt om elanslutning för 

nödkraftsaggregat.  

Samhällsbyggnadsnämnden:  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad och har inget att tillägga förslaget.  
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SPF Seniorerna genom ledamot i vård- och äldrenämndens 

pensionärsråd:  

SPF Seniorerna anser att förslag på ramprogram är ett viktigt dokument för 

vård-och omsorgsboende i Borås Stad. Detta stämmer väl överens med SPF 

Seniorernas uppfattning om hur ett vård- och omsorgsboende ska vara. SPF 

Seniorerna tillstyrker förslag på ramprogram och understryker att det är viktigt 

att ramprogrammet vilar på aktuell forskning, nya kunskaper och erfarenhet, 

samt att de önskar att pensionärsrådet får delta i planeringsstadiet vid ny- eller 

ombyggnationer så som det beskrivs i reglementet för pensionärsråd och i 

förslaget. SPF Seniorerna anser också att det är  viktigt att dokumentets innehåll 

tas upp kontinuerligt i pensionärsrådet vid förändringar under mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad 

2. Remissvar Finska föreningars samarbetsorgan 

3. Remissvar Lokalförsörjningsnämnden 

4. Samhällsbyggnadsnämnden 

5. SPF Seniorerna genom ledamot i Vård- och äldrenämndens 

pensionärsråd.   

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18. 

Beslutet expedieras till  

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Vård- och äldrenämndens pensionärsråd 

4. Samrådsgruppen för nationella minoriteter 

5. Verksamhetschef för Kvalitet och utveckling 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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1. TERMINOLOGI

1.1.1 Avdelning

En avdelning består av ett antal lägenheter där de boende har tillgång till gemen-
samma utrymmen såsom korridor, kök, matsal, gemensamt vardagsrum med mera.

1.1.2. Boende

Syftar i detta dokument på den brukare som hyr en bostad inom vård- och 
omsorgsboendet.

1.1.3. Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas 
av hjärnskador.

1.1.4. Enhet

Ett enskilt vård- och omsorgsboende.

1.1.5. Heldygnsomsorg

Verksamhet med bemanning av vård och omsorgspersonal dygnet runt.

1.1.6. Verksamhet

Den organisation som ansvarar för driften av verksamheten.

1.1.7. Verksamhetsansvarig   

Den person som utsetts till ansvarig för personal och verksamhet.

1.1.8. Vård- och omsorgsboende

Anpassat boende för äldre med omfattande omvårdnadsbehov.

1.1.9 Komfortkyla

Komfortkyla är den kyla som används för att sänka byggnaders inomhustemperatur 
för människors komfort.
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2. FÖRKORTNINGAR
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling

AML  Arbetsmiljölagen

BBR  Boverkets byggregler 

HSL  Hälso- och sjukvårdslagen 

SoL Socialtjänstlagen
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3. INLEDNING
En kommun har ett stort samhällsplaneringsansvar där det ingår att säkerställa att det 
finns ett utbud av bostäder som till både antal, upplåtelseform och funktion kan möta 
befolkningens behov. Många  kommuner upplever en ökande befolkningsmängd och 
har problem med den begränsande faktor som ett för litet utbud av bostäder innebär.

Detta ramprogram syftar till att underlätta byggnation av vård- och omsorgsboenden 
till äldre som behöver heldygnsomsorg, samt fungera som ett underlag i tidiga plane-
ringsskeden. 

Vård- och omsorgsboenden i Borås Stad ska generellt vara anpassade för personer med 
demenssjukdom, men också vara flexibla och kunna ställas om till andra behovsområ-
den, till exempel för somatiskt sjuka. De ska vara utformade med innovativa lösningar. 

Vård- och omsorgsbostäder ska utformas med utgångspunkt från människornas fak-
tiska behov och uppfattning om vad som är betydelsefullt för egen upplevd trygghet 
och hemkänsla. För att skapa förutsättningar för hög kvalitet i vården och omsorgen 
om äldre är personalens arbetsmiljö viktigt att ta hänsyn till. En god miljö, både in-
omhus och utomhus, bidrar till att skapa goda sociala relationer mellan personalen 
och de boende, vilket i sin tur skapar förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. 
Med miljö avses färgsättning, ytskikt, genomtänkt möblering, växter, belysning med 
mera. 

Så långt som möjligt bör vård- och omsorgsbostäder byggas intill det ordinarie bo-
stadsbeståndet för att möjliggöra för den äldre att finnas kvar i ett sammanhang där 
man känner sig hemma. Tillgängligheten till samhällsservice och kommunikationer är 
viktig i placering av vård- och omsorgsboende. De äldre som kan komma att bo på ett 
vård- och omsorgsboende är en mycket heterogen grupp i ett mycket stort åldersspann. 
Det finns således en stor spännvidd i erfarenheter, intressen och flera olika generations-
gemenskaper. Det är därför viktigt att vård- och omsorgsboenden finns representerade 
i olika typer av sammanhang; i staden, på landsbygden och i olika typer av bostadsom-
råden, för att kunna möta olika typer av förväntningar och behov.

I sitt innehåll och i sin utformning, ska boendet ha en variation och flexibilitet som 
kan möta olika människors förväntningar och behov på en bostad. Det är det som detta 
ramprogram har till syfte att bidra till. 
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Vid byggnation bevakar Borås Stad att staden bygger på ett sätt som ger låg klimat-
påverkan. I de krav som staden ställer vid upphandlingar, måste alltid miljöaspekten 
och minskad klimatpåverkan vara med. Vid utformning av nya lokaler behöver också 
perspektiven om hur man bygger för att möjliggöra arbete för att gynna klimatet vara 
med.
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4. RAMPROGRAM
Detta ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga stadsplaneringsskeden, i 
Vård- och äldreförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbe-
te, samt i byggprojekt. Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd 
vid renovering av befintliga vård- och omsorgsboenden.  

I nybyggnadsprojekt och större om- och tillbyggnadsprojekt ska eventuella avvikelser 
från ramprogrammet protokollföras och motiveras av projektledningen, samt vid behov 
godkännas av Vård- och äldrenämnden. 

Befintliga vård- och omsorgsboenden ska, om det är ekonomiskt försvarbart och prak-
tiskt möjligt, ges motsvarande kvaliteter som gäller för nybyggnation.

Ett alternativ kan vara att ersätta gamla lokaler med nya som svarar mot bättre krav på 
funktionalitet och kostnadseffektivitet.

För att få en förankring i ett byggprojekt och för att få in objektspecifika uppgifter ska 
det finnas referensgrupper med representanter från verksamhetsområde vård- och om-
sorgsboende, medarbetare, skyddsombud och intresseorganisationer.

När förslag på nytt eller förändrat ramprogram tas fram ska det förankras med berörda 
förvaltningar och revideringstillfället dokumenteras. 

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov uppstår. Aktu-
ell forskning, nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska användas vid revideringen.

Vård- och äldreförvaltningen har huvudansvaret för dokumentet. Programmet beslutas 
i Vård- och äldrenämnden.
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5. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Vård- och omsorgsboendet ska:

• generellt vara anpassat för personer med kognitiv sjukdom / demenssjukdom men 
också vara flexibelt och kunna ställas om till andra behovsområden, till exempel 
somatiskt sjuka, inom vård- och omsorgsboende

• ligga i attraktiva lägen nära service och kollektivtrafik

• så resurseffektivt som möjligt tillhandahålla möjlighet till vård och omsorg över 
längre tid för äldre medborgare

• medverka till faktisk, och upplevd känsla av, trygghet och säkerhet för alla boende

• vara en miljö som stimulerar till aktivitet

• erbjuda en god arbetsmiljö

• ge den boende möjlighet till att, så långt möjligt, vara oberoende av hjälp från andra 
och därmed kunna leva ett så självständigt liv som möjligt

• vara vackert och trevligt – det ska vara välkomnande för besökare, ett hem, ingen 
institution

• erbjuda en trygg och stimulerande utomhusmiljö

Generellt för vård- och omsorgsboende gäller:

• Heldygnsomsorg, det vill säga att bemanning finns dygnet runt

• Enheter med heldygnsomsorg ska vara flexibla, klara olika typer av inriktningar och
behovsområden såsom demensvård, palliativ vård, korttids- vård och växelvård

• På enheten arbetar enhetschef, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterska, fysio-
terapeut och arbetsterapeut. Enheten besöks regelbundet av patientansvarig läkare

• Enheten ska utformas som avdelningar med riktmärket upp till 10 lägenheter per 
avdelning, men antal lägenheter beror på hur avdelningen i övrigt är utformad

• Varje avdelning ska ha tillgång till gemensam matsal och gemensamt vardagsrum, 
företrädesvis centralt placerat och i anslutning till varandra

• Avdelningarna bör vara placerade om minst två och två, med närhet till varandra, 
för att ta tillvara synergieffekter i den operativa verksamheten

• Det ska finnas direkt tillgång till en skyddad yttre miljö av god kvalitet

• Det ska finnas möjlighet för gäster att bo över, till exempel i en gästlägenhet

• När ett vård- och omsorgsboende, eller en avdelning, ska ha särskild inriktning för 
någon av de nationella minoriteterna ska samråd ske med den nationella minori-
teten kring önskemål och behov vid utformning av lokalerna, i enlighet med Lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

5.1.1. Huvudentré

• Utformningen ska vara inbjudande och skapa en känsla och upplevelse av säkerhet
och trygghet, utan att den personliga integriteten känns hotad
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• En plats där människor kan mötas

• Personal ska kunna se vilka som kommer in via entrén och vilka som går ut

• In- och utpassage ska kunna öppnas med mobil enhet

• Utrymme för hjälpmedel och rengöring av hjälpmedel

• Inbjudande sittplatser

• Kapprum för besökare

• Installationer som ger information, exempelvis bildskärmar

• Entrélösning ska vara så utformad så att intag av grus och damm i lokalerna mini-
meras (3-stegs- modell)

5.1.2. Förvaring

Rullstolar, rullatorer med möjlighet att skölja av i närheten av entrén.

5.1.3. Varuintag

• Separat varuintag i nära anslutning till kök och förråd. Leveransfordon ska kunna
angöra direkt i anslutning till fastigheten utan att blockera huvudentré

• Uppställningsplats för varm- eller kallhållning av levererad färdigmat, inklusive
elanslutningar

• Utrymme för returgods, vagnar, backar, pallar, grovsopor (ej krav på uppvärmning)

• Varuintaget ska kunna öppnas med mobil enhet

5.1.4. Trapphus (i förkommande fall)

• Utrymningsväg vid brand, som är trygg och säker

• Utrymme för transport av liggande person på bår

• Installationer som förhindrar risk för fall för såväl personal som boende

• Trapphuset ska vara konstruerat med stängda trappsteg

5.1.5. Hiss (i förekommande fall)

• Det är lämpligt att man installerar två hissar, för att minimera driftsproblem i verk-
samheten

• Förflyttning av personer i såväl liggande, sittande och stående ställning med utrym-
me för vårdsäng

• Förflyttning av varor och inventarier

• Tillgången till hiss ska enkelt kunna övervakas, styras och regleras av personal

• Hissens reglage ska vara tydliga och pedagogiska
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5.1.6. Centralt placerad tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan ska följa de anvisningar och checklistor som finns i skrif-
ten Byggenskap och Vårdhygien, Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation 
samt renovering av vårdlokaler. Skriften har getts ut av Svensk Förening för Vårdhygien. 

5.1.7. Städförråd

• Förvaring av städutrustning

• Tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp

• Installationer/teknik som underlättar städning

5.1.8. Läkemedelsförråd

• Plats för förbandsmaterial och läkemedelsskåp

• Plats för hantering och förvaring av prover

• Plats för farligt avfall

5.1.9. Övriga förråd

• Övriga separata förråd behövs för:

• Inkontinenshjälpmedel

• Hjälpmedel

• Förbrukningsmaterial

• Arbetskläder

• Inredning

• Teknisk utrustning/styrning

• Elbackup för framtida behov, bland annat batterier på grund av allt mer el-beroende

• Förråd för central avfallshantering

5.1.10. Kök

Vid varje projektering ska verksamheten ta ställning till om det ska finnas restaurang 
på vård- och omsorgsboendet, eller inte. Miniminivån ska dock vara att köket ska vara 
förberett för tillagningskök och vara klassat som storkök. Köket ska utformas enligt 
Borås Stads tekniska anvisningar för om- och nybyggnation av kök. 

I köket gäller följande: 

• Boende ska kunna ges möjlighet att inta måltider i en lugn och inbjudande miljö

• Köket/matsal ska ge möjlighet till att vara självständig i måltidssituationen

• Personalen ska kunna ha översikt över allrum från köket/matsalen
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• Köket/matsalen ska kunna ha en flexibel lösning med flera bord, för att underlätta 
ommöblering

• Borden ska ha ljuddämpande yta

5.1.11. Personalmatsal

• Värma mat, äta, diska

• Förvaringsutrymmen, avställningsytor

• Möjlighet till avskildhet

5.1.12. Samlingssal med dubbel funktion

• Avdelningsbart: större och mindre rum (personalmatsal)

• Samnyttjas med personalmatsalen

• Fungera för aktiviteter för boende, såsom Sinnenas rum och Minnenas rum

• Fungera för anhörigträffar

• Fungera för arbetsplatsträffar

5.1.13. Omklädningsrum för personal

• Plats för omklädning och personlig hygien

• Förvaring av privata kläder och skor med mera

• Förvaring av rena respektive smutsiga arbetskläder

• Omklädningsrum för möjlighet till avskildhet, till exempel bås

• Möjlighet att låsa in sina privata ägodelar

• Dusch

• Toalett

5.1.14. Kontor för medarbetare

• Arbetsstationer som uppfyller alla krav på god arbetsmiljö och teknik

• Plats för förvaring av pärmar och sekretesskyddat material, exempelvis back-up i
händelse av cyberattack

• Plats för samtal mellan två personer

• Skrivare med scanner och kopiator-funktion

5.1.15. Kontor för verksamhetsansvarig

• Arbetsstationer som uppfyller alla krav på god arbetsmiljö och teknik
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• Plats för förvaring av pärmar och sekretesskyddat material, exempelvis back-up i 
händelse av cyberattack

• Plats för samtal mellan två personer

• Skrivare med scanner och kopiator-funktion

5.1.16. Vilrum

Säng

5.1.17. Samtalsrum

För 6 personer

Huvudentré
Kontor

Omklädning
personal

Samtals- 
rum

Vilrum

Lägenheter

Kök/matsal
Allrum

Tvättstuga

Förråd 
för olika 
ändamål

Förråd 
för olika 
ändamål

Restaurang

Kök

Avdelningar

Personal- 
matsal

TvättstugaSamlingssal med 
flexibel funktion

Bilden visar hur olika funktioner i ett vård- och omsorgs-

boende kan vara placerade i förhållande till varandra.
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6. AVDELNINGEN

6.1. ALLMÄNNA UTRYMMEN 

6.1.1. Allrum

Allrummet ska vara utformat på ett sätt som säkerställer möjlighet till aktivt liv i gemen-
skap med andra.

• Plats för måltider för dem som inte kan/vill äta i matsalen eller i sin lägenhet

• Flexibilitet för olika typer av användning, till exempel

• fester,

• högtider,

• samlingar för boende och anhöriga,

• pyssel,

• sång och musik,

• religiösa aktiviteter,

• tv,

• akvarium,

• träning med fysioterapeuter/arbetsterapeuter,

• med mera

• Flexibla/flyttbara rumsavdelare

• Möbler och inredning ska vara så utformad att de boende så långt möjligt kan vara 
självständiga i användningen

• Allrummet ska vara en naturlig del av ett vandringsstråk som inbegriper korridorer 
som finns runt de allmänna utrymmena och vid behov också uteplatsen

• Från allrummet ska det finnas en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats

• Allrummet ska ha tillgång till solljus via uteplatsen

• Storleken på allrummet ska vara så anpassat att de boende, deras anhöriga samt 
tjänstgörande personal kan vistas där samtidigt vid samlingar. För ett boende med 
10 lägenheter kan det innebära upp till cirka 25 personer.

6.1.2. Kök och plats för måltider och gemenskap 

• Varje avdelning ska ha eget kök och matsal. Detta kök är inte klassat som ett stor-
kök (jmf kapitel 5.1.10)

• Boende ska kunna inta måltider i en lugn och inbjudande miljö

• Köket/matsal ska ge möjlighet till att vara självständig i måltidssituationen

• Köket ska kunna användas för att ta emot lagad mat och värma upp den
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• Köket ska kunna användas för matlagning och bakning

• Köket ska kunna användas för disk

• Det ska finnas utrymme för källsortering

• Personalen ska kunna ha översikt över allrum från köket/matsalen

• Köket/matsalen ska kunna ha en flexibel lösning med flera bord, för att underlätta 
ommöblering

• Borden ska ha ljuddämpande yta

6.1.3. Korridor

• Möjliggöra självständig förflyttning

• Det ska kännas behagligt, lugnande och tryggt
att röra sig i korridoren

• Korridoren ska vara en del av en vandrings-
slinga för boende

• Vara utformad så att det inte känns som att
den består av många stängda dörrar

• Möjlighet att uppmärksamma om någon läm-
nar enheten

• Möjlighet att uppmärksamma om någon ny 
person kommer in utifrån

• Utformningen ska förebygga fall och belastnings-
skador och personalen ska kunna ha god uppsikt 
över korridoren

• Möjliggöra vila och samkväm i mindre grupper

• Ledstång i hela korridoren. Ledstången ska vara i 
kontrasterande färg till väggfärgen

6.1.4. Tvättstuga

Om tvättstuga finns på avdelningen gäller samma anvisningar och 
checklistor som anges om centralt placerade tvättstugan. 

6.1.5. Städförråd

• Förvaring av städutrustning

• Tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp

• Utrymme för rengöring av exempelvis hjälpmedel

• Installationer/teknik som underlättar städning
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6.1.6. Avfallshantering på avdelningen 

• Installationer som möjliggör mellanförvaring av sopor

• Sortering för följande sorteringsmöjligheter ska finnas: plast, papper, brännbara 
hushållssopor, komposterbart

• Kyl eller andra lösningar för att undvika lukt

6.1.7. Övrigt förråd

• Förvaring av handdukar och dukar

• Förvaring av förbrukningsmaterial

• Förvaring av hjälpmedel som inte är personbundna

• Lättillgängligt och nära de punkter där förbrukning sker

• Hyllsystem som är flexibla och som kan anpassas till aktuella behov

• Installation som ger överblick och effektiv hantering av det som förvaras i förrådet

6.2. LÄGENHETEN

Lägenheten ska vara definierad som eget boende.

• Förvaring för kläder, handdukar och lakan

• Förvaringsutrymme övrigt

• Läkemedelsskåp

• Dörröppning som medger att sängen kan rullas ut, se Boverkets byggregler

• Taklyft/travers installerad i tak alternativt vägg

• Möjligheter till installation av aktuell välfärdsteknik

• Utrustning och/eller kontaktpunkt som underlättar personalens arbete och möjlig-
heter att dokumentera

• Utrymme där den boende kan möta och ha social samvaro med anhöriga och per-
sonal: det ska finnas plats för ett bord och fyra stolar, så att till exempel måltider
kan intas i gemenskap

• En plats för självständiga aktiviteter såsom läsning, tv-tittande, hobbyverksamhet
och olika typer av aktiviteter via dator, en soffa/fåtöljer med bord

• Öppning av fönster som kan styras till exempel med fjärrkontroll

• Fönsteröppning som är säker ur fallrisksynpunkt

• Möjlighet till sol-/insynsskydd och mörkläggning

• Tillgång till dagsljus i lägenheten

• Minst ett fönster ska ha låg bröstningshöjd i varje lägenhet

• Mindre kylskåp

• Entrédörr med digitalt lås som kan hanteras av den boende, personal och anhörig

Rem
iss

uppla
ga



17

• Inbyggd förvaring för skor och ytterkläder

• Utrymme för avfallshantering och källsortering

• Möjlighet till parboende

6.2.1. Badrum

• Dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas till den enskildes funk-
tionsförmåga

• Höj- och sänkbart tvättställ

• Höj- och sänkbar toalettstol

• Speglar ska kunna döljas

• Förvaringsutrymme, varav en del är låsbart

• Tvättmaskin och torktumlare ska finnas i varje lägenhet

• Trygg och säker förflyttning mellan sovrum och badrum dygnet runt

• Möjligheter till installation av aktuell välfärdsteknik
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7. UTEMILJÖ
• Tillgång till dagsljus och frisk luft

• Sinnesstimulering

• Ytor för rekreation, gemenskap och enskildhet

• Naturligt och tydligt avgränsad yta runt byggnaden med säkra och varierade vand-
ringsstråk. De boende ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga med att de hål-
ler sig inom området

• Installationer som möjliggör användning året runt i valda delar i ett nordiskt kli-
mat

• Platser för odling, vila, gemenskap och arbete (vedbod och växthus eller liknande)

• Belysning och avskärmningar som skapar vägledning och trygghet

• Julgransfot (kanske flera) för permanent montage i mark med uttag för belysning i
foten som är kopplad på skymningsrelä
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8. LAGAR OCH KRAV

8.1.1. Socialtjänstlagen (SoL)

• I 5 kap SoL står bland annat följande:

• ”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)

• Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Lag (2010:427)

• 5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service

• Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äld-re människor som behöver särskilt stöd

• Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427)”

• Inspektionen för vård och omsorg är tillståndsmyndighet och en tillsynsmyndig-
het som kan ge vägledning om det särskilda boendets utformning i förhållande 
lagstiftningens krav enligt ovan

• Länsstyrelsen handlägger det investeringsstöd som kan finnas för byggande av sär-
skilt boende enligt lagstiftningen ovan. Investeringsstödet är förknippat med vissa 
krav och avgränsningar

8.1.2. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

HSL reglerar de vårdinsatser som ska bedrivas i verksamheten, denna lag beskriver 
inte specificerat hur lokalerna ska se ut dock är de generella kraven så formulerade att 
de måste finnas i åtanke när man utformar vård- och omsorgsbostäder. Ett utdrag: 
”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 
innebär att den särskilt ska:

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
av trygghet i vården och behandlingen

2. vara lättillgänglig

3. bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet

4 . främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”

Hänvisning till Västra Götalandsregionens ” Hygienrutiner - stödmaterial till verk-
samheter utanför sjukvården”.(vgr.se)

8.1.3. Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen(AML) och i arbetsmiljöver-
kets föreskrifter (AFS), arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt 
boende för äldre – Arbetsmiljö”. Här beskrivs också andra krav med hänvisning till 
gällande regelverk.
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8.1.4. Livsmedelsbestämmelser

Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 
2006:804), livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedels- verkets författnings-
samling (LIVSFS) och EU-för- ordningar.

8.1.5. Plan- och bygglagen, PBL

I PBL finns bestämmelser om byggande där det bland annat ställs krav på  
tillgänglighet.

8.1.6. Boverkets byggregler, BBR

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och 
bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

8.1.7. Standarder

Att flertalet standarder följs, gäller för både verksamhetsmässiga krav och byggnadstek-
niska krav.

8.1.8. Golv

• Golven ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhål-
lande till de boendes behov, uppfylla följande krav:

• Undvik mönster som, av personer med nedsatt kognitiv förmåga, kan uppfattas
som någonting annat än vad det är

• Golven ska ha en genomtänkt färgsättning så att de inte uppfattas som hinder

• Materialet i golv och väggar ska vara tåligt och enkelt att hålla rent och vara i kon-
trast färg till varandra

• Golven ska förebygga fall och halkskador

• Golv och ytor ska vara lätta att hålla rent och göra det möjligt att hålla en god hy-
gienisk standard

• Golvmaterial ska vara möjligt att städa maskinellt

• Golvet ska inte bidra till att ljus från lampor och fönster reflekteras på ett sådant
sätt att det utgör ett hinder eller störning av upplevelsen av rummet

• Golvets funktion ska vara avvägt för att lindra belastningsskador och skador vid
fall och samtidigt vara lätt att köra en rullstol på
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8.1.9. Ytskikt

Med ytskikt avses golv, väggar, ledstänger med mera. Ytskikt, ska ha de egenskaper 
som regleras i nationell byggstandard samt, i förhållande till de boendes behov, upp-
fylla följande krav:

• Utformning så att de bidrar till att göra den boende mer självständig

• Mönster och färger som bidrar till att den boende kan orientera sig

• Vara i kontrast färg till varandra

• Enhetlig golv-färg på hela boendet

8.1.10. Ljus

Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhål-
lande till de boendes behov, uppfylla följande krav:

• Belysningen ska vara dygnsrytmbelysning, det vill säga ha egenskaper som under 
dagtid bidrar till vakenhet och därmed ger förutsättningar för en god nattsömn

• Belysningen ska kompensera för nedsatt syn såsom tillräckligt ljus, rätt ljus, inga 
reflektioner

• Belysningen ska vara automatisk/smart belysning och ge de boende vägledning i 
olika situationer, till exempel vägleda till toalett nattetid så att fall kan undvikas

• Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/behövs

• Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning och in-
redning

• Uttag förberett för dekorationer och pynt vid fönsterbänkar och ovanför fönster

Funktioner som belysningen ska ha:

• Installationer som är flexibla och som enkelt kan styras och regleras av boende och
personal utifrån aktuella behov och förutsättningar

• Vägledande i lägenhet och korridor

• Sensorstyrning ska kunna användas vid behov

8.1.11. Ljud

Funktioner som ljudet ska ha:

• Hörselslinga ska finnas i gemensamma utrymmen

• Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö
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8.1.12. Ventilationssystem

Funktioner som ventilationssystem ska ha:

• Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma lokalerna

• Displayer med information om luftkvalitet ska finnas

Temperaturen ska kunna regleras för varje lägenhet. Krävs det svalare luft när 
uteluften är 20° Celsius eller mer, krävs även installation av komfortkyla. 

8.1.13. Värmesystem

Funktioner som värmesystem ska ha:

• Värmen i varje lägenhet ska kunna styras och regleras på ett enkelt sätt

• Värmen i de gemensamma lokalerna ska kunna styras och regleras av personal

• Displayer med information om temperatur ska finnas tillgänglig

8.1.14. Digital infrastruktur

Digital infrastruktur är det som möjliggör användandet av digital teknik på vård- och 
omsorgsboende.

Den digitala teknik som används på vård- och omsorgsboende är:

• Mobilt arbetssätt
Att personalen med mobil utrustning ska kunna koppla upp sig på olika ställen 
i boendet och utföra sitt arbete. De funktioner man vill komma åt är vanligtvis 
verksamhetssystem samt övriga interna system i kommunen

• Trygghetsskapande teknik
Digitala tjänster för avvikelsehantering, larm och positionering. Dessa tjänster kan 
både vara fastighetsmonterade samt kroppsburna

• Internetbaserade aktiviteter
Personal och boende ska tillsammans kunna bedriva aktivering/träning/underhåll-
ning med uppkopplad utrustning

• Uppkoppling i lägenhet
Boende ska kunna koppla upp sig på internet för privat användning i sin lägenhet.

Vid nybyggnation behöver verksamheten omvärldsbevaka utifrån ovanstående områ-
den, eftersom utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt. Verksamheten behöver säker-
ställa att aktuell och ny teknik installeras. 

Vid nybyggnation behöver verksamheten göra en kartläggning och besvara frågorna 
VAD, VAR och NÄR.
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VAD 
Verksamheten behöver rangordna ovanstående användningsområden för att säkerställa 
att den viktigaste tekniken prioriteras vid hög belastning. Rekommendation av priori-
teringsordning är;

1. Trygghetsskapande teknik

2. Mobilt arbetssätt

3. Internetbaserade aktiviteter

4. Uppkoppling i lägenhet

Kartlägg om alla ovanstående användningsområden kan hanteras tillfredsställande i 
samma nätverk eller om några av de internetbaserade användningsområdena behöver 
hanteras via mobilt nätverk samt fiberuppkoppling, för att kunna garantera hög och 
säker uppkoppling. 

VAR 
Kartlägg var de ovanstående användningsområdena ska kunna användas i byggnaden, 
för att säkerställa att uppkopplingen tillgodoser de behov respektive användningsom-
råde har. Nedan presenteras ett förslag.

Trygghetsskapande teknik 
I alla utrymmen i och utanför byggnaden där brukare kan vistas. Observera att den 
trygghetsskapande tekniken kan vara kroppsburen och måste därför tillförsäkras 
bra uppkoppling även i utomhusmiljön intill byggnaden.  

Mobilt arbetssätt 
I alla utrymmen i byggnaden där medarbetare behöver kunna arbeta mobilt såsom 
exempelvis kontor, brukares lägenhet samt allmänna utrymmen.

Internetbaserade aktiviteter 
Allmänna utrymmen

Uppkoppling i lägenhet 
Brukares lägenhet

NÄR 
Den teknik som finns installerad ska ha god och säker uppkoppling. Däremot går det 
aldrig att säkerställa att det ska fungera 100 % under ett år. 

• Kartlägg hur stor del av året som tjänsterna behöver vara tillgängliga

• Genomför en riskanalys för att identifiera hur verksamheten ska agera om upp-
kopplingen ligger nere

• Kartlägg vem som tar emot tekniska larm under dagtid samt helger och kvällar
samt hur lång tid det bör ta innan felet kan åtgärdas.
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8.1.15. Lås- och larmsystem

Larmsystem för vård- och omsorgsboende ska utformas enligt aktuell välfärdsteknik. 

Funktioner som lås och larmsystem ska ha:

• Säker nyckelhantering och/eller behörighetshantering

• Loggning på individ vid öppning av dörrar, nyckelskåp och medicinskåp

• Samtliga dörrar som avgränsar brandceller ska automatisk stängas vid brandlarm

• Vid brandlarm ska samtliga dörrar och grindar automatiskt låsas upp 

• Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ ska vara oberoende av 
extern kraftkälla och externt IT- nätverk (internet) under minst 60 timmar

8.1.16. Utrymme för teknikrum

Plats i byggnaden där kablage och IT-infrastruktur kan kopplas samman. Utrymmet 
ska vara låsbart. 

8.1.17. Vatten

Funktioner som ska finnas:

• Nödvattenanslutning

• Installationsmöjlighet för legionellasanering

8.1.18. Avfallshantering

Inomhus ska sortering för följande sorteringsmöjligheter finnas: plast, papper, bränn-
bara hushållssopor, komposterbart.

På varje avdelning finns ett kylt soprum eller annan lösning för inkontinensskydd.

Utrymme för större lagring ska finnas för: plast, papper, brännbara hushållssopor, 
komposterbart, kartong, glas, wellpapp, metall, batterier, deponi samt träpallar.

8.1.19. Övrigt

Parkering för både personal och besökare. Motorvärmare och elladdstolpar ska finnas.  

8.1.20. Styrdokument att ta hänsyn till vid byggnation

Byggegenskap och vårdhygien, Svensk Förening för vårdhygien (SFVH) 2016-09-08

Handlingsplan för minskad klimatpåverkan, Vård- och äldreförvaltningen 2022

Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården, Västra Götalands-
regionen 2022 (vgr.se)
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VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Ramnåsgatan 1 
Postadress: 501 80 Borås Stad

Tekniska anvisningar för storkök, Lokalförsörjningsförvaltningen 2019-05-13, revide-
rad 2021-06-29

Omsorgens färg – att färgsätta omsorgsboenden för äldre med demens, studie från 
Kungliga Tekniska Högskolan Arkitektur och Samhällsbyggnad. Anna Areskough 
2009

Viktiga styrdokument i Borås Stad och som gäller för byggnadsprocesser, finns på 
www.boras.se/bobyggaochmiljo/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinombo-
byggaochmiljo

8.1.21. Referenser dygnsrytmbelysning

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/som-natt-och-dag-ma-batt-
re-med-dygnsrytmljus/

https://chromaviso.com/sv/dygnsrytmljus/
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Remiss: Ramprogram för vård-och pmsorgsboende i Borås Stad 

Svar från Remisinstans 

Borås Finska samarbetsorgan: Representant för nationella minoriteter; 

sverigefinnar 

Vi tillstyrker remissen i stora drag utom stycket om Nationella minoriteter 

punkt 5 Vård- och omsorgsboende. 

Formulering i förslaget lyder: När ett vård-och omsorgsboende, eller en 

avdelning, ska ha särskild inriktning för någon av de nationella minoriteter ska 

samråd ske med den nationella minoriteten kring önskemål och behov vid 

utformning av lokalerna, i enlighet med Lag  (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. 

 

Förslaget från den sverigefinska minoriteten: När ett vård-och omsorgsboende, 

eller en avdelning planeras med särskild inriktning för nationell minoritet 

sverigefinnar ska man redan innan planeringen/byggandet sätts igång samråda 

med den sverigefinska minoriteten om deras behov och önskemål  (t.ex 

önskemål om bastu) 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr LFN 2022-003571.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på att ett Ramprogram för 
utformningen av ett vård- och omsorgsboende tas fram inom kommunen. Det 
ger en tydligare målbild för innehåll och funktioner som krävs för att erhålla 
ändamålsenliga lokaler, samt ger över tid en homogen och likvärdig omfattning 
av kommunens vård- och omsorgsboende.  
 
Några kommentarer av programmets sakliga innehåll:  
5 En avvägning bör göras om en gästlägenhet ska byggas inom enheten. Det 

finns en risk att en sådan lokal får ett lågt lokalutnyttjande.  
5.1.1 Kapprum (ex hatthylla) skulle kunna förläggas på respektive avdelning. Ett 

kapprum vid entrén bör prövas ur säkerhetssynpunkt.  
5.1.4 Att trapphuset möjliggör utrymme för personer liggande i bår bör ställas 

mot att enheten förses med sänghiss.  
5.1.8 Utrymmet för läkemedelsförråd kan förtydligas med kyld förvaring och 

möjlighet till kameraövervakning.  
6.1.3 Utrymmen som korridor klassas som utrymningsväg och begränsar 

möjligheten till möbler för vila och samling i mindre grupper.   
6.2 Vissa funktioner för lägenheten bör ändras för att inte vara 

kostnadsdrivande. 
- endast förberedd för taklyft/travers, ej installerad  
- manuell öppning av fönster (ej motorstyrd med fjärrkontroll)  
- välja en gemensam lösning för sol-/insynsskydd och 
mörkläggning, ex persienn  
- avväga behovet av matplats för fyra personer (ytkrävande) ställt 
mot gemensamhetsyta 

6.2.1 Ett höj- och sänkbart tvättställ är kostnadsdrivande.  
8.1.10 Dygnsrytmbelysning bör inte ställas som ett skall-krav. Utformning och 

omfattning av denna typ av belysning är inte vedertagen och inte lämplig i 
alla utrymmen.  

8.1.12 Individuell styrning av komfort/ventilation är väldigt kostnadsdrivande. 
Generellt installerar inte Borås Stad komfortkyla.  

8.1.17 Förslagsvis kan denna punkt ändras till ’Krislägesberedskap’ och 
kompletteras med elanslutning för nödkraftsaggregat.   
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8.1.18 Att på varje avdelning ha ett kylt soprum är kostnadsdrivande 

 

Beslutsunderlag 

Ramprogram 
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1. TERMINOLOGI

1.1.1 Avdelning

En avdelning består av ett antal lägenheter där de boende har tillgång till gemen-
samma utrymmen såsom korridor, kök, matsal, gemensamt vardagsrum med mera.

1.1.2. Boende

Syftar i detta dokument på den brukare som hyr en bostad inom vård- och 
omsorgsboendet.

1.1.3. Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas 
av hjärnskador.

1.1.4. Enhet

Ett enskilt vård- och omsorgsboende.

1.1.5. Heldygnsomsorg

Verksamhet med bemanning av vård och omsorgspersonal dygnet runt.

1.1.6. Verksamhet

Den organisation som ansvarar för driften av verksamheten.

1.1.7. Verksamhetsansvarig   

Den person som utsetts till ansvarig för personal och verksamhet.

1.1.8. Vård- och omsorgsboende

Anpassat boende för äldre med omfattande omvårdnadsbehov.

1.1.9 Komfortkyla

Komfortkyla är den kyla som används för att sänka byggnaders inomhustemperatur 
för människors komfort.
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2. FÖRKORTNINGAR
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling

AML  Arbetsmiljölagen

BBR  Boverkets byggregler 

HSL  Hälso- och sjukvårdslagen 

SoL Socialtjänstlagen
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3. INLEDNING
En kommun har ett stort samhällsplaneringsansvar där det ingår att säkerställa att det 
finns ett utbud av bostäder som till både antal, upplåtelseform och funktion kan möta 
befolkningens behov. Många  kommuner upplever en ökande befolkningsmängd och 
har problem med den begränsande faktor som ett för litet utbud av bostäder innebär.

Detta ramprogram syftar till att underlätta byggnation av vård- och omsorgsboenden 
till äldre som behöver heldygnsomsorg, samt fungera som ett underlag i tidiga plane-
ringsskeden. 

Vård- och omsorgsboenden i Borås Stad ska generellt vara anpassade för personer med 
demenssjukdom, men också vara flexibla och kunna ställas om till andra behovsområ-
den, till exempel för somatiskt sjuka. De ska vara utformade med innovativa lösningar. 

Vård- och omsorgsbostäder ska utformas med utgångspunkt från människornas fak-
tiska behov och uppfattning om vad som är betydelsefullt för egen upplevd trygghet 
och hemkänsla. För att skapa förutsättningar för hög kvalitet i vården och omsorgen 
om äldre är personalens arbetsmiljö viktigt att ta hänsyn till. En god miljö, både in-
omhus och utomhus, bidrar till att skapa goda sociala relationer mellan personalen 
och de boende, vilket i sin tur skapar förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. 
Med miljö avses färgsättning, ytskikt, genomtänkt möblering, växter, belysning med 
mera. 

Så långt som möjligt bör vård- och omsorgsbostäder byggas intill det ordinarie bo-
stadsbeståndet för att möjliggöra för den äldre att finnas kvar i ett sammanhang där 
man känner sig hemma. Tillgängligheten till samhällsservice och kommunikationer är 
viktig i placering av vård- och omsorgsboende. De äldre som kan komma att bo på ett 
vård- och omsorgsboende är en mycket heterogen grupp i ett mycket stort åldersspann. 
Det finns således en stor spännvidd i erfarenheter, intressen och flera olika generations-
gemenskaper. Det är därför viktigt att vård- och omsorgsboenden finns representerade 
i olika typer av sammanhang; i staden, på landsbygden och i olika typer av bostadsom-
råden, för att kunna möta olika typer av förväntningar och behov.

I sitt innehåll och i sin utformning, ska boendet ha en variation och flexibilitet som 
kan möta olika människors förväntningar och behov på en bostad. Det är det som detta 
ramprogram har till syfte att bidra till. 
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Vid byggnation bevakar Borås Stad att staden bygger på ett sätt som ger låg klimat-
påverkan. I de krav som staden ställer vid upphandlingar, måste alltid miljöaspekten 
och minskad klimatpåverkan vara med. Vid utformning av nya lokaler behöver också 
perspektiven om hur man bygger för att möjliggöra arbete för att gynna klimatet vara 
med.
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4. RAMPROGRAM
Detta ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga stadsplaneringsskeden, i 
Vård- och äldreförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbe-
te, samt i byggprojekt. Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd 
vid renovering av befintliga vård- och omsorgsboenden.  

I nybyggnadsprojekt och större om- och tillbyggnadsprojekt ska eventuella avvikelser 
från ramprogrammet protokollföras och motiveras av projektledningen, samt vid behov 
godkännas av Vård- och äldrenämnden. 

Befintliga vård- och omsorgsboenden ska, om det är ekonomiskt försvarbart och prak-
tiskt möjligt, ges motsvarande kvaliteter som gäller för nybyggnation.

Ett alternativ kan vara att ersätta gamla lokaler med nya som svarar mot bättre krav på 
funktionalitet och kostnadseffektivitet.

För att få en förankring i ett byggprojekt och för att få in objektspecifika uppgifter ska 
det finnas referensgrupper med representanter från verksamhetsområde vård- och om-
sorgsboende, medarbetare, skyddsombud och intresseorganisationer.

När förslag på nytt eller förändrat ramprogram tas fram ska det förankras med berörda 
förvaltningar och revideringstillfället dokumenteras. 

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov uppstår. Aktu-
ell forskning, nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska användas vid revideringen.

Vård- och äldreförvaltningen har huvudansvaret för dokumentet. Programmet beslutas 
i Vård- och äldrenämnden.
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5. VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Vård- och omsorgsboendet ska:

• generellt vara anpassat för personer med kognitiv sjukdom / demenssjukdom men 
också vara flexibelt och kunna ställas om till andra behovsområden, till exempel 
somatiskt sjuka, inom vård- och omsorgsboende

• ligga i attraktiva lägen nära service och kollektivtrafik

• så resurseffektivt som möjligt tillhandahålla möjlighet till vård och omsorg över 
längre tid för äldre medborgare

• medverka till faktisk, och upplevd känsla av, trygghet och säkerhet för alla boende

• vara en miljö som stimulerar till aktivitet

• erbjuda en god arbetsmiljö

• ge den boende möjlighet till att, så långt möjligt, vara oberoende av hjälp från andra 
och därmed kunna leva ett så självständigt liv som möjligt

• vara vackert och trevligt – det ska vara välkomnande för besökare, ett hem, ingen 
institution

• erbjuda en trygg och stimulerande utomhusmiljö

Generellt för vård- och omsorgsboende gäller:

• Heldygnsomsorg, det vill säga att bemanning finns dygnet runt

• Enheter med heldygnsomsorg ska vara flexibla, klara olika typer av inriktningar och
behovsområden såsom demensvård, palliativ vård, korttids- vård och växelvård

• På enheten arbetar enhetschef, vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterska, fysio-
terapeut och arbetsterapeut. Enheten besöks regelbundet av patientansvarig läkare

• Enheten ska utformas som avdelningar med riktmärket upp till 10 lägenheter per 
avdelning, men antal lägenheter beror på hur avdelningen i övrigt är utformad

• Varje avdelning ska ha tillgång till gemensam matsal och gemensamt vardagsrum, 
företrädesvis centralt placerat och i anslutning till varandra

• Avdelningarna bör vara placerade om minst två och två, med närhet till varandra, 
för att ta tillvara synergieffekter i den operativa verksamheten

• Det ska finnas direkt tillgång till en skyddad yttre miljö av god kvalitet

• Det ska finnas möjlighet för gäster att bo över, till exempel i en gästlägenhet

• När ett vård- och omsorgsboende, eller en avdelning, ska ha särskild inriktning för 
någon av de nationella minoriteterna ska samråd ske med den nationella minori-
teten kring önskemål och behov vid utformning av lokalerna, i enlighet med Lag 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

5.1.1. Huvudentré

• Utformningen ska vara inbjudande och skapa en känsla och upplevelse av säkerhet
och trygghet, utan att den personliga integriteten känns hotad
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• En plats där människor kan mötas

• Personal ska kunna se vilka som kommer in via entrén och vilka som går ut

• In- och utpassage ska kunna öppnas med mobil enhet

• Utrymme för hjälpmedel och rengöring av hjälpmedel

• Inbjudande sittplatser

• Kapprum för besökare

• Installationer som ger information, exempelvis bildskärmar

• Entrélösning ska vara så utformad så att intag av grus och damm i lokalerna mini-
meras (3-stegs- modell)

5.1.2. Förvaring

Rullstolar, rullatorer med möjlighet att skölja av i närheten av entrén.

5.1.3. Varuintag

• Separat varuintag i nära anslutning till kök och förråd. Leveransfordon ska kunna
angöra direkt i anslutning till fastigheten utan att blockera huvudentré

• Uppställningsplats för varm- eller kallhållning av levererad färdigmat, inklusive
elanslutningar

• Utrymme för returgods, vagnar, backar, pallar, grovsopor (ej krav på uppvärmning)

• Varuintaget ska kunna öppnas med mobil enhet

5.1.4. Trapphus (i förkommande fall)

• Utrymningsväg vid brand, som är trygg och säker

• Utrymme för transport av liggande person på bår

• Installationer som förhindrar risk för fall för såväl personal som boende

• Trapphuset ska vara konstruerat med stängda trappsteg

5.1.5. Hiss (i förekommande fall)

• Det är lämpligt att man installerar två hissar, för att minimera driftsproblem i verk-
samheten

• Förflyttning av personer i såväl liggande, sittande och stående ställning med utrym-
me för vårdsäng

• Förflyttning av varor och inventarier

• Tillgången till hiss ska enkelt kunna övervakas, styras och regleras av personal

• Hissens reglage ska vara tydliga och pedagogiska
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5.1.6. Centralt placerad tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan ska följa de anvisningar och checklistor som finns i skrif-
ten Byggenskap och Vårdhygien, Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation 
samt renovering av vårdlokaler. Skriften har getts ut av Svensk Förening för Vårdhygien. 

5.1.7. Städförråd

• Förvaring av städutrustning

• Tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp

• Installationer/teknik som underlättar städning

5.1.8. Läkemedelsförråd

• Plats för förbandsmaterial och läkemedelsskåp

• Plats för hantering och förvaring av prover

• Plats för farligt avfall

5.1.9. Övriga förråd

• Övriga separata förråd behövs för:

• Inkontinenshjälpmedel

• Hjälpmedel

• Förbrukningsmaterial

• Arbetskläder

• Inredning

• Teknisk utrustning/styrning

• Elbackup för framtida behov, bland annat batterier på grund av allt mer el-beroende

• Förråd för central avfallshantering

5.1.10. Kök

Vid varje projektering ska verksamheten ta ställning till om det ska finnas restaurang 
på vård- och omsorgsboendet, eller inte. Miniminivån ska dock vara att köket ska vara 
förberett för tillagningskök och vara klassat som storkök. Köket ska utformas enligt 
Borås Stads tekniska anvisningar för om- och nybyggnation av kök. 

I köket gäller följande: 

• Boende ska kunna ges möjlighet att inta måltider i en lugn och inbjudande miljö

• Köket/matsal ska ge möjlighet till att vara självständig i måltidssituationen

• Personalen ska kunna ha översikt över allrum från köket/matsalen
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• Köket/matsalen ska kunna ha en flexibel lösning med flera bord, för att underlätta 
ommöblering

• Borden ska ha ljuddämpande yta

5.1.11. Personalmatsal

• Värma mat, äta, diska

• Förvaringsutrymmen, avställningsytor

• Möjlighet till avskildhet

5.1.12. Samlingssal med dubbel funktion

• Avdelningsbart: större och mindre rum (personalmatsal)

• Samnyttjas med personalmatsalen

• Fungera för aktiviteter för boende, såsom Sinnenas rum och Minnenas rum

• Fungera för anhörigträffar

• Fungera för arbetsplatsträffar

5.1.13. Omklädningsrum för personal

• Plats för omklädning och personlig hygien

• Förvaring av privata kläder och skor med mera

• Förvaring av rena respektive smutsiga arbetskläder

• Omklädningsrum för möjlighet till avskildhet, till exempel bås

• Möjlighet att låsa in sina privata ägodelar

• Dusch

• Toalett

5.1.14. Kontor för medarbetare

• Arbetsstationer som uppfyller alla krav på god arbetsmiljö och teknik

• Plats för förvaring av pärmar och sekretesskyddat material, exempelvis back-up i
händelse av cyberattack

• Plats för samtal mellan två personer

• Skrivare med scanner och kopiator-funktion

5.1.15. Kontor för verksamhetsansvarig

• Arbetsstationer som uppfyller alla krav på god arbetsmiljö och teknik
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• Plats för förvaring av pärmar och sekretesskyddat material, exempelvis back-up i 
händelse av cyberattack

• Plats för samtal mellan två personer

• Skrivare med scanner och kopiator-funktion

5.1.16. Vilrum

Säng

5.1.17. Samtalsrum

För 6 personer

Huvudentré
Kontor

Omklädning
personal

Samtals- 
rum

Vilrum

Lägenheter

Kök/matsal
Allrum

Tvättstuga

Förråd 
för olika 
ändamål

Förråd 
för olika 
ändamål

Restaurang

Kök

Avdelningar

Personal- 
matsal

TvättstugaSamlingssal med 
flexibel funktion

Bilden visar hur olika funktioner i ett vård- och omsorgs-

boende kan vara placerade i förhållande till varandra.
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6. AVDELNINGEN

6.1. ALLMÄNNA UTRYMMEN 

6.1.1. Allrum

Allrummet ska vara utformat på ett sätt som säkerställer möjlighet till aktivt liv i gemen-
skap med andra.

• Plats för måltider för dem som inte kan/vill äta i matsalen eller i sin lägenhet

• Flexibilitet för olika typer av användning, till exempel

• fester,

• högtider,

• samlingar för boende och anhöriga,

• pyssel,

• sång och musik,

• religiösa aktiviteter,

• tv,

• akvarium,

• träning med fysioterapeuter/arbetsterapeuter,

• med mera

• Flexibla/flyttbara rumsavdelare

• Möbler och inredning ska vara så utformad att de boende så långt möjligt kan vara 
självständiga i användningen

• Allrummet ska vara en naturlig del av ett vandringsstråk som inbegriper korridorer 
som finns runt de allmänna utrymmena och vid behov också uteplatsen

• Från allrummet ska det finnas en öppen åtkomst till en avgränsad och säker uteplats

• Allrummet ska ha tillgång till solljus via uteplatsen

• Storleken på allrummet ska vara så anpassat att de boende, deras anhöriga samt 
tjänstgörande personal kan vistas där samtidigt vid samlingar. För ett boende med 
10 lägenheter kan det innebära upp till cirka 25 personer.

6.1.2. Kök och plats för måltider och gemenskap 

• Varje avdelning ska ha eget kök och matsal. Detta kök är inte klassat som ett stor-
kök (jmf kapitel 5.1.10)

• Boende ska kunna inta måltider i en lugn och inbjudande miljö

• Köket/matsal ska ge möjlighet till att vara självständig i måltidssituationen

• Köket ska kunna användas för att ta emot lagad mat och värma upp den
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• Köket ska kunna användas för matlagning och bakning

• Köket ska kunna användas för disk

• Det ska finnas utrymme för källsortering

• Personalen ska kunna ha översikt över allrum från köket/matsalen

• Köket/matsalen ska kunna ha en flexibel lösning med flera bord, för att underlätta 
ommöblering

• Borden ska ha ljuddämpande yta

6.1.3. Korridor

• Möjliggöra självständig förflyttning

• Det ska kännas behagligt, lugnande och tryggt
att röra sig i korridoren

• Korridoren ska vara en del av en vandrings-
slinga för boende

• Vara utformad så att det inte känns som att
den består av många stängda dörrar

• Möjlighet att uppmärksamma om någon läm-
nar enheten

• Möjlighet att uppmärksamma om någon ny 
person kommer in utifrån

• Utformningen ska förebygga fall och belastnings-
skador och personalen ska kunna ha god uppsikt 
över korridoren

• Möjliggöra vila och samkväm i mindre grupper

• Ledstång i hela korridoren. Ledstången ska vara i 
kontrasterande färg till väggfärgen

6.1.4. Tvättstuga

Om tvättstuga finns på avdelningen gäller samma anvisningar och 
checklistor som anges om centralt placerade tvättstugan. 

6.1.5. Städförråd

• Förvaring av städutrustning

• Tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp

• Utrymme för rengöring av exempelvis hjälpmedel

• Installationer/teknik som underlättar städning
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6.1.6. Avfallshantering på avdelningen 

• Installationer som möjliggör mellanförvaring av sopor

• Sortering för följande sorteringsmöjligheter ska finnas: plast, papper, brännbara 
hushållssopor, komposterbart

• Kyl eller andra lösningar för att undvika lukt

6.1.7. Övrigt förråd

• Förvaring av handdukar och dukar

• Förvaring av förbrukningsmaterial

• Förvaring av hjälpmedel som inte är personbundna

• Lättillgängligt och nära de punkter där förbrukning sker

• Hyllsystem som är flexibla och som kan anpassas till aktuella behov

• Installation som ger överblick och effektiv hantering av det som förvaras i förrådet

6.2. LÄGENHETEN

Lägenheten ska vara definierad som eget boende.

• Förvaring för kläder, handdukar och lakan

• Förvaringsutrymme övrigt

• Läkemedelsskåp

• Dörröppning som medger att sängen kan rullas ut, se Boverkets byggregler

• Taklyft/travers installerad i tak alternativt vägg

• Möjligheter till installation av aktuell välfärdsteknik

• Utrustning och/eller kontaktpunkt som underlättar personalens arbete och möjlig-
heter att dokumentera

• Utrymme där den boende kan möta och ha social samvaro med anhöriga och per-
sonal: det ska finnas plats för ett bord och fyra stolar, så att till exempel måltider
kan intas i gemenskap

• En plats för självständiga aktiviteter såsom läsning, tv-tittande, hobbyverksamhet
och olika typer av aktiviteter via dator, en soffa/fåtöljer med bord

• Öppning av fönster som kan styras till exempel med fjärrkontroll

• Fönsteröppning som är säker ur fallrisksynpunkt

• Möjlighet till sol-/insynsskydd och mörkläggning

• Tillgång till dagsljus i lägenheten

• Minst ett fönster ska ha låg bröstningshöjd i varje lägenhet

• Mindre kylskåp

• Entrédörr med digitalt lås som kan hanteras av den boende, personal och anhörig
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• Inbyggd förvaring för skor och ytterkläder

• Utrymme för avfallshantering och källsortering

• Möjlighet till parboende

6.2.1. Badrum

• Dusch som är flexibel och som relativt enkelt kan anpassas till den enskildes funk-
tionsförmåga

• Höj- och sänkbart tvättställ

• Höj- och sänkbar toalettstol

• Speglar ska kunna döljas

• Förvaringsutrymme, varav en del är låsbart

• Tvättmaskin och torktumlare ska finnas i varje lägenhet

• Trygg och säker förflyttning mellan sovrum och badrum dygnet runt

• Möjligheter till installation av aktuell välfärdsteknik
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7. UTEMILJÖ
• Tillgång till dagsljus och frisk luft

• Sinnesstimulering

• Ytor för rekreation, gemenskap och enskildhet

• Naturligt och tydligt avgränsad yta runt byggnaden med säkra och varierade vand-
ringsstråk. De boende ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga med att de hål-
ler sig inom området

• Installationer som möjliggör användning året runt i valda delar i ett nordiskt kli-
mat

• Platser för odling, vila, gemenskap och arbete (vedbod och växthus eller liknande)

• Belysning och avskärmningar som skapar vägledning och trygghet

• Julgransfot (kanske flera) för permanent montage i mark med uttag för belysning i
foten som är kopplad på skymningsrelä
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8. LAGAR OCH KRAV

8.1.1. Socialtjänstlagen (SoL)

• I 5 kap SoL står bland annat följande:

• ”4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)

• Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Lag (2010:427)

• 5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service

• Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äld-re människor som behöver särskilt stöd

• Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427)”

• Inspektionen för vård och omsorg är tillståndsmyndighet och en tillsynsmyndig-
het som kan ge vägledning om det särskilda boendets utformning i förhållande 
lagstiftningens krav enligt ovan

• Länsstyrelsen handlägger det investeringsstöd som kan finnas för byggande av sär-
skilt boende enligt lagstiftningen ovan. Investeringsstödet är förknippat med vissa 
krav och avgränsningar

8.1.2. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

HSL reglerar de vårdinsatser som ska bedrivas i verksamheten, denna lag beskriver 
inte specificerat hur lokalerna ska se ut dock är de generella kraven så formulerade att 
de måste finnas i åtanke när man utformar vård- och omsorgsbostäder. Ett utdrag: 
”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 
innebär att den särskilt ska:

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
av trygghet i vården och behandlingen

2. vara lättillgänglig

3. bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet

4 . främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”

Hänvisning till Västra Götalandsregionens ” Hygienrutiner - stödmaterial till verk-
samheter utanför sjukvården”.(vgr.se)

8.1.3. Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen(AML) och i arbetsmiljöver-
kets föreskrifter (AFS), arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt 
boende för äldre – Arbetsmiljö”. Här beskrivs också andra krav med hänvisning till 
gällande regelverk.
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8.1.4. Livsmedelsbestämmelser

Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 
2006:804), livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedels- verkets författnings-
samling (LIVSFS) och EU-för- ordningar.

8.1.5. Plan- och bygglagen, PBL

I PBL finns bestämmelser om byggande där det bland annat ställs krav på  
tillgänglighet.

8.1.6. Boverkets byggregler, BBR

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och 
bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

8.1.7. Standarder

Att flertalet standarder följs, gäller för både verksamhetsmässiga krav och byggnadstek-
niska krav.

8.1.8. Golv

• Golven ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhål-
lande till de boendes behov, uppfylla följande krav:

• Undvik mönster som, av personer med nedsatt kognitiv förmåga, kan uppfattas
som någonting annat än vad det är

• Golven ska ha en genomtänkt färgsättning så att de inte uppfattas som hinder

• Materialet i golv och väggar ska vara tåligt och enkelt att hålla rent och vara i kon-
trast färg till varandra

• Golven ska förebygga fall och halkskador

• Golv och ytor ska vara lätta att hålla rent och göra det möjligt att hålla en god hy-
gienisk standard

• Golvmaterial ska vara möjligt att städa maskinellt

• Golvet ska inte bidra till att ljus från lampor och fönster reflekteras på ett sådant
sätt att det utgör ett hinder eller störning av upplevelsen av rummet

• Golvets funktion ska vara avvägt för att lindra belastningsskador och skador vid
fall och samtidigt vara lätt att köra en rullstol på
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8.1.9. Ytskikt

Med ytskikt avses golv, väggar, ledstänger med mera. Ytskikt, ska ha de egenskaper 
som regleras i nationell byggstandard samt, i förhållande till de boendes behov, upp-
fylla följande krav:

• Utformning så att de bidrar till att göra den boende mer självständig

• Mönster och färger som bidrar till att den boende kan orientera sig

• Vara i kontrast färg till varandra

• Enhetlig golv-färg på hela boendet

8.1.10. Ljus

Belysningen ska ha de egenskaper som regleras i nationell byggstandard samt, i förhål-
lande till de boendes behov, uppfylla följande krav:

• Belysningen ska vara dygnsrytmbelysning, det vill säga ha egenskaper som under 
dagtid bidrar till vakenhet och därmed ger förutsättningar för en god nattsömn

• Belysningen ska kompensera för nedsatt syn såsom tillräckligt ljus, rätt ljus, inga 
reflektioner

• Belysningen ska vara automatisk/smart belysning och ge de boende vägledning i 
olika situationer, till exempel vägleda till toalett nattetid så att fall kan undvikas

• Belysningen ska ha energisparfunktion då den inte används/behövs

• Belysningen ska ingå i en helhet tillsammans med arkitektur, färgsättning och in-
redning

• Uttag förberett för dekorationer och pynt vid fönsterbänkar och ovanför fönster

Funktioner som belysningen ska ha:

• Installationer som är flexibla och som enkelt kan styras och regleras av boende och
personal utifrån aktuella behov och förutsättningar

• Vägledande i lägenhet och korridor

• Sensorstyrning ska kunna användas vid behov

8.1.11. Ljud

Funktioner som ljudet ska ha:

• Hörselslinga ska finnas i gemensamma utrymmen

• Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö
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8.1.12. Ventilationssystem

Funktioner som ventilationssystem ska ha:

• Ventilation ska styras med luftkvalitetsgivare i de gemensamma lokalerna

• Displayer med information om luftkvalitet ska finnas

Temperaturen ska kunna regleras för varje lägenhet. Krävs det svalare luft när 
uteluften är 20° Celsius eller mer, krävs även installation av komfortkyla. 

8.1.13. Värmesystem

Funktioner som värmesystem ska ha:

• Värmen i varje lägenhet ska kunna styras och regleras på ett enkelt sätt

• Värmen i de gemensamma lokalerna ska kunna styras och regleras av personal

• Displayer med information om temperatur ska finnas tillgänglig

8.1.14. Digital infrastruktur

Digital infrastruktur är det som möjliggör användandet av digital teknik på vård- och 
omsorgsboende.

Den digitala teknik som används på vård- och omsorgsboende är:

• Mobilt arbetssätt
Att personalen med mobil utrustning ska kunna koppla upp sig på olika ställen 
i boendet och utföra sitt arbete. De funktioner man vill komma åt är vanligtvis 
verksamhetssystem samt övriga interna system i kommunen

• Trygghetsskapande teknik
Digitala tjänster för avvikelsehantering, larm och positionering. Dessa tjänster kan 
både vara fastighetsmonterade samt kroppsburna

• Internetbaserade aktiviteter
Personal och boende ska tillsammans kunna bedriva aktivering/träning/underhåll-
ning med uppkopplad utrustning

• Uppkoppling i lägenhet
Boende ska kunna koppla upp sig på internet för privat användning i sin lägenhet.

Vid nybyggnation behöver verksamheten omvärldsbevaka utifrån ovanstående områ-
den, eftersom utvecklingen av välfärdsteknik går snabbt. Verksamheten behöver säker-
ställa att aktuell och ny teknik installeras. 

Vid nybyggnation behöver verksamheten göra en kartläggning och besvara frågorna 
VAD, VAR och NÄR.
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VAD 
Verksamheten behöver rangordna ovanstående användningsområden för att säkerställa 
att den viktigaste tekniken prioriteras vid hög belastning. Rekommendation av priori-
teringsordning är;

1. Trygghetsskapande teknik

2. Mobilt arbetssätt

3. Internetbaserade aktiviteter

4. Uppkoppling i lägenhet

Kartlägg om alla ovanstående användningsområden kan hanteras tillfredsställande i 
samma nätverk eller om några av de internetbaserade användningsområdena behöver 
hanteras via mobilt nätverk samt fiberuppkoppling, för att kunna garantera hög och 
säker uppkoppling. 

VAR 
Kartlägg var de ovanstående användningsområdena ska kunna användas i byggnaden, 
för att säkerställa att uppkopplingen tillgodoser de behov respektive användningsom-
råde har. Nedan presenteras ett förslag.

Trygghetsskapande teknik 
I alla utrymmen i och utanför byggnaden där brukare kan vistas. Observera att den 
trygghetsskapande tekniken kan vara kroppsburen och måste därför tillförsäkras 
bra uppkoppling även i utomhusmiljön intill byggnaden.  

Mobilt arbetssätt 
I alla utrymmen i byggnaden där medarbetare behöver kunna arbeta mobilt såsom 
exempelvis kontor, brukares lägenhet samt allmänna utrymmen.

Internetbaserade aktiviteter 
Allmänna utrymmen

Uppkoppling i lägenhet 
Brukares lägenhet

NÄR 
Den teknik som finns installerad ska ha god och säker uppkoppling. Däremot går det 
aldrig att säkerställa att det ska fungera 100 % under ett år. 

• Kartlägg hur stor del av året som tjänsterna behöver vara tillgängliga

• Genomför en riskanalys för att identifiera hur verksamheten ska agera om upp-
kopplingen ligger nere

• Kartlägg vem som tar emot tekniska larm under dagtid samt helger och kvällar
samt hur lång tid det bör ta innan felet kan åtgärdas.
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8.1.15. Lås- och larmsystem

Larmsystem för vård- och omsorgsboende ska utformas enligt aktuell välfärdsteknik. 

Funktioner som lås och larmsystem ska ha:

• Säker nyckelhantering och/eller behörighetshantering

• Loggning på individ vid öppning av dörrar, nyckelskåp och medicinskåp

• Samtliga dörrar som avgränsar brandceller ska automatisk stängas vid brandlarm

• Vid brandlarm ska samtliga dörrar och grindar automatiskt låsas upp 

• Installationen av larm för såväl brand, skalskydd och individ ska vara oberoende av 
extern kraftkälla och externt IT- nätverk (internet) under minst 60 timmar

8.1.16. Utrymme för teknikrum

Plats i byggnaden där kablage och IT-infrastruktur kan kopplas samman. Utrymmet 
ska vara låsbart. 

8.1.17. Vatten

Funktioner som ska finnas:

• Nödvattenanslutning

• Installationsmöjlighet för legionellasanering

8.1.18. Avfallshantering

Inomhus ska sortering för följande sorteringsmöjligheter finnas: plast, papper, bränn-
bara hushållssopor, komposterbart.

På varje avdelning finns ett kylt soprum eller annan lösning för inkontinensskydd.

Utrymme för större lagring ska finnas för: plast, papper, brännbara hushållssopor, 
komposterbart, kartong, glas, wellpapp, metall, batterier, deponi samt träpallar.

8.1.19. Övrigt

Parkering för både personal och besökare. Motorvärmare och elladdstolpar ska finnas.  

8.1.20. Styrdokument att ta hänsyn till vid byggnation

Byggegenskap och vårdhygien, Svensk Förening för vårdhygien (SFVH) 2016-09-08

Handlingsplan för minskad klimatpåverkan, Vård- och äldreförvaltningen 2022

Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården, Västra Götalands-
regionen 2022 (vgr.se)

Rem
iss

uppla
ga
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VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Ramnåsgatan 1 
Postadress: 501 80 Borås Stad

Tekniska anvisningar för storkök, Lokalförsörjningsförvaltningen 2019-05-13, revide-
rad 2021-06-29

Omsorgens färg – att färgsätta omsorgsboenden för äldre med demens, studie från 
Kungliga Tekniska Högskolan Arkitektur och Samhällsbyggnad. Anna Areskough 
2009

Viktiga styrdokument i Borås Stad och som gäller för byggnadsprocesser, finns på 
www.boras.se/bobyggaochmiljo/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinombo-
byggaochmiljo

8.1.21. Referenser dygnsrytmbelysning

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/som-natt-och-dag-ma-batt-
re-med-dygnsrytmljus/

https://chromaviso.com/sv/dygnsrytmljus/
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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 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00357 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Ramprogram för vård- och 

omsorgsboende i Borås Stad 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på att ett Ramprogram för 

utformningen av ett vård- och omsorgsboende tas fram inom kommunen. Det 

ger en tydligare målbild för innehåll och funktioner som krävs för att erhålla 

ändamålsenliga lokaler, samt ger över tid en homogen och likvärdig omfattning 

av kommunens vård- och omsorgsboende.  

Några kommentarer av programmets sakliga innehåll:  

5 En avvägning bör göras om en gästlägenhet ska byggas inom enheten. Det 

finns en risk att en sådan lokal får ett lågt lokalutnyttjande.  

5.1.1 Kapprum (ex hatthylla) skulle kunna förläggas på respektive avdelning. Ett 

kapprum vid entrén bör prövas ur säkerhetssynpunkt.  

5.1.4 Att trapphuset möjliggör utrymme för personer liggande i bår bör ställas 

mot att enheten förses med sänghiss.  

5.1.8 Utrymmet för läkemedelsförråd kan förtydligas med kyld förvaring och 

möjlighet till kameraövervakning.  

6.1.3 Utrymmen som korridor klassas som utrymningsväg och begränsar 

möjligheten till möbler för vila och samling i mindre grupper.   

6.2 Vissa funktioner för lägenheten bör ändras för att inte vara 

kostnadsdrivande. 

- endast förberedd för taklyft/travers, ej installerad  

- manuell öppning av fönster (ej motorstyrd med fjärrkontroll)  

- välja en gemensam lösning för sol-/insynsskydd och 

mörkläggning, ex persienn  

- avväga behovet av matplats för fyra personer (ytkrävande) ställt 

mot gemensamhetsyta 

6.2.1 Ett höj- och sänkbart tvättställ är kostnadsdrivande.  

8.1.10 Dygnsrytmbelysning bör inte ställas som ett skall-krav. Utformning och 

omfattning av denna typ av belysning är inte vedertagen och inte lämplig i 

alla utrymmen.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

8.1.12 Individuell styrning av komfort/ventilation är väldigt kostnadsdrivande. 

Generellt installerar inte Borås Stad komfortkyla.  

8.1.17 Förslagsvis kan denna punkt ändras till ’Krislägesberedskap’ och 

kompletteras med elanslutning för nödkraftsaggregat.   

8.1.18 Att på varje avdelning ha ett kylt soprum är kostnadsdrivande 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ramprogram 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Beslutsdatum  Sida 66 (74) 
2022-12-15 

  

§ 383 

Remiss: Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad 

Ärendenummer: 2022-328 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka ramprogram för vård- och 
omsorgsboende i Borås Stad. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås 
Stad. Förslaget har skickats ut på remiss till Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Vård- och äldrenämndens pensionärsråd och Samrådsgrupper för nationella minoriteter. Detta 
ramprogram ska främst fungera som ett underlag i tidiga stadsplaneringsskeden, i Vård- och 
äldreförvaltningens och Lokalförsörjningsförvaltningens lokalplaneringsarbete, samt i byggprojekt. 
Ramprogrammet kan också användas som inspiration och stöd vid renovering av befintliga vård- 
och omsorgsboenden. 

Ramprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod eller när behov uppstår. Aktuell forskning, 
nya kunskaper samt erfarenhetsåterföring ska användas vid revideringen. Vård- och 
äldreförvaltningen har huvudansvaret för dokumentet. Programmet beslutas i Vård- och 
äldrenämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att tillägga förslaget. 

Beslutsunderlag 
Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad 

Missiv 

Beslutet skickas till: 
Vård- och äldrenämnden 
  



      

      

 

 

 

Yttrande 

Dnr VAN 2022-00244 

Borås 20221222 

 

Remiss: Ramprogram för vård-och omsorgsboende i Borås Stad. 

Sammanfattning av yttrande 

Förslag på ramprogrammet är ett viktigt dokument för vård-och omsorgsboende i Borås Stad. Det 

beskriver hur och vad ett bra boende för vård och omsorgsboende skall vara. Detta stämmer väl 

överens med SPF Seniorernas uppfattning. Vi vill även vara delaktiga i utvecklingsarbeten när det 

gäller planering eller förändringar för vård-och omsorgsboende vilket finns med i förslaget. 

 

SPF Seniorerna lämnar följande yttrande på förslaget på ramprogrammet för vård-och 

omsorgsboendet. 

 Ramprogrammet är ett viktigt dokument för planering av vård-och omsorgboende. Som det 

beskrivs kan det vara stöd både vid ombyggnationer som nybyggnationer. 

 SPF Seniorerna stödjer förslaget. 

 Viktigt att ramprogrammet vilar på aktuell forskning, nya kunskaper samt erfarenhet. 

 Som seniorer önskar vi att få delta i planeringsstadiet vid ny eller ombyggnationer som det 

beskrivs i reglementet för pensionärsråd och i förslaget 

 Det är även viktigt att dokumentets innehåll tas upp kontinuerligt i pensionärsrådet vid 

förändringar under mandatperioden. 

 

 

 

Agneta Nero Andersson 

Ledamot i pensionärsrådet Vård och Äldrenämnden för SPF Seniorerna 

 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00013 1.1.3.1 
 

  

 

Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen 1 och 

Sanderökroken 1 & 2 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tacksamt ta emot gåvan till Furuvägen 1  

och Sanderökroken 1 & 2 från Lions Club Hindås i enlighet med donatorns 

intentioner.      

Ärendet i sin helhet 

Lions Club i Hindås önskar donera 6000 kronor till Furuvägen 1 samt 3000 

kronor vardera till Sanderökroken 1 och Sanderökroken 2. Syftet med bidraget 

är för att ge guldkant på tillvaron för brukarna och stötta aktiviteter där 

brukarna gemensamt får träffa både personal och anhöriga i trevliga former.       

Beslutsunderlag 

1. Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen och Sanderökroken 

Samverkan 

Informeras på FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

1. Lions Club Hindås 

2. Ekonomifunktionen, Vård- och äldreförvaltningen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

_________________________________________________________________________________________ 
  Tel. Bankgiro/ orgnr E-post  

Lions Club Hindås  

Eddie Magnusson   5879-2771 eddie.magnusson47@ 

Lövåsvägen 4  070-6913148 802454-6593 gmail.com 

518 31 Sandared  

 
 

 

Lions Club Hindås 
Int nr 18802 

Sandared 2023-01-04 

 

 

 

 
Vård- och äldrenämnden  

Borås Stad 

501 80 Borås 

 

 

 

 

Vår Lionsklubb brukar årligen lämna bidrag till äldreboendena i vårt 

verksamhetsområde, dvs östra delen av Härryda kommun, Bollebygds kommun 

och f d Sandhults kommun. 

 

Lions Club Hindås önskar donera till följande äldreboenden i Borås kommun: 

 6000 kronor till Furuvägen 1  

 3000 kronor till Sanderökroken 1  

 3000 kronor till Sanderökroken 2.  

Syftet med bidraget är att ge guldkant på tillvaron för brukarna och stötta 

aktiviteter där brukarna gemensamt får träffa både personal och anhöriga i 

trevliga former. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lions Club Hindås 

gm 

Eddie Magnusson, Director 
 

 

 

 

 

 

 
  

    



 

_________________________________________________________________________________________ 
  Tel. Bankgiro/ orgnr E-post  

Lions Club Hindås  

Eddie Magnusson   5879-2771 eddie.magnusson47@ 

Lövåsvägen 4  070-6913148 802454-6593 gmail.com 

518 31 Sandared  

 
 

 

Lions Club Hindås 
Int nr 18802 

  
 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00015 1.1.3.1 
 

  

 

Representant till Besöksverksamhet 2023-2024 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att utse Ingela Andersson (S) som 

representant i styrelsen för Borås Besöksverksamhet 2023-2024.  

Ärendet i sin helhet 

Föreningen Borås Besöksverksamhet är en samverkansförening där bland annat 

Svenska Rödakorset, Borås Kommun och pensionärsföreningar ingår. 

Verksamheten arbetar med ofrivillig ensamhet där fokus ligger på att motverka 

ensamhet för människor i alla åldrar. 

I Borås Besöksverksamhet har varje organisation/förening rätt till två 

representanter till styrelsen. Utöver den förtroendevalda som utses av nämnden 

kommer en tjänsteman från förvaltningen att utses som representant vid nästa 

styrelsemöte. Mandattiden är två år. 

Beslutsunderlag 

1. Stadgar för Borås Besöksverksamhet 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Besöksverksamhet 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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STADGAR FÖR BORÅS BESÖKSVERKSAMHET 

 

§  1   MÅLSÄTTNING 
BORÅS BESÖKSVERKSAMHETS huvudsyfte är att bryta isoleringen för människor                                                    

som ofrivilligt är ensamma. 

Besöksverksamheten skall ses som ett komplement till samhällets service och är 

fristående från kommunens och regionens lagstadgade ansvar. 

 

§  2   SAMVERKAN  

Föreningen BORÅS BESÖKSVERKSAMHET är en samverkansförening i Borås                            

bestående av Svenska Röda Korset i Borås, PRO Samorganisation, Svenska 

Kyrkan i Borås samt Borås Kommun. Genom föreningen samordnas och utvecklas 

organisationernas redan befintliga besöks- och väntjänstverksamhet. 

I mån av intresse kan även andra organisationer vinna inträde i föreningen. 

 

§  3   STYRELSEN 

BORÅS BESÖKSVERKSAMHET leds av en styrelse som är ansvarig för 

verksamheten. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, vid 

avsaknad kompetens kan personer utanför styrelsen adjungeras. Styrelsen har rätt att 

utse arbetsutskott (AU) och andra erforderliga utskott och kommittéer. 

Styrelsen utser handledare och registeransvarig.  

I föreningen deltagande organisationer äger rätt att föreslå två ordinarie ledamöter till 

styrelsen. 

Mandattiden är 2 år. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig när minst 

halva antalet ledamöter är närvarande. 

Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal. 

Vid sammanträdena skall föras protokoll som justeras av en ledamot jämte ordföranden 

och skall hållas tillgänglig för styrelsens ledamöter samt revisorer och valberedning. 

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

 

§  4   EKONOMI  
BORÅS BESÖKSVERKSAMHETS styrelse ansvarar ekonomiskt för verksamheten och 

ansvarar för ansökan om bidrag från ingående organisationer och/eller andra fonder/ 

bidragsgivare. 

Styrelsen ansvarar för betryggande förvaltning av verksamhetens medel och en ordnad 

bokföring som avslutas per kalenderår. 

 

§  5   REVISION 

Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som utses vid ordinarie årsmöte, 

varav en skall vara väl insatt i föreningens verksamhet. En ersättare utses samtidigt. 

Mandattiden är ett år. 

 

§  6   VALBEREDNINGEN 
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av tre ledamöter varav en är samman- 

kallande, med uppgift att bereda de val som skall förrättas vid nästa ordinarie årsmöte. 

Valberedningen bör fortlöpande följa styrelsens arbete och i god tid före årsmötet 
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inhämta de i föreningen deltagande organisationernas synpunkter på val av styrelse och 

övriga funktionärer. 

Ledamot i valberedningen skall inte vara ledamot i styrelsen. 

 

§  7   ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång. 

Kallelse sänds senast åtta veckor före mötet till samtliga organisationer som deltager i 

verksamheten. 

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen och kallelse sker då senast två veckor före 

mötet. 

 

§  8   REPRESENTATION 
Förutom organisationsrepresentanter i styrelsen får två ombud från 

vardera organisation utses till årsmötet. 

Dessa är tillika röstberättigade. 

 

§  9   ÄRENDE VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 

1.  Fastställande av röstlängd 

2.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

3.  Revisorernas berättelse 

4.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

5.  Fastställande av antal ledamöter 

6.  Val av ordförande 

7.  Val av halva antalet ledamöter 

8.  Val av två revisorer jämte ersättare 

9.  Val av valberedning 

10. Val av styrelse 

11. Övriga frågor 

 

§ 10   STADGEÄNDRING 
Ändring av stadgarna kan endast ske genom beslut med två tredjedels majoritet vid två 

på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. 

 

§ 11   UPPLÖSNING 
Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma 

sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande överlämnas tillgångarna till annan 

sammanslutning med likartat syfte efter samråd med bidragsgivande organisation. 

 

 

 

 

 
Dessa stadgar antogs vid styrelsens sammanträde den 24 april 2001.  

Underställs årsmötet 2001. 

Stadgarna reviderade efter beslut vid årsmötet 2011-04-27 samt 2012-04-19. 

Stadgarna reviderade efter beslut vid årsmötet 2019-04-24 samt 2020-09-23. 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00023 1.1.3.1 
 

  

 

Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens 

utbildnings/introduktionsdagar 24 och 31 januari 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 

deltagande på Vård- och äldrenämndens utbildnings/introduktionsdagar den 24 

och 31 januari 2023.  

Ärendet i sin helhet 

Inför ny mandatperiod anordnas två stycken utbildnings/introduktionsdagar 

för ledamöter i Vård- och äldrenämnden. Under de här dagarna ges information 

från förvaltningen om bland annat nämndens uppdrag och ansvar, 

förvaltningens organisation och verksamhetsområden, nämndens ekonomi, 

systematiskt kvalitetsarbete och omvärldsbevakningar och utmaningar.  

Utbildnings/introduktionsdagarna är arvodesgrundade enligt § 8 b i 

”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2022-2026”, 

under förutsättning att Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och 

förlorad arbetsinkomst ska utbetalas.                 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2023-01-18 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads löneservice, för kännedom.  

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00017 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdestider 2023 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 2023 

samt att annonser med uppgifter om tid och plats ska införas i Borås Tidning 

inför varje nämndsammanträde.  

Ärendet i sin helhet 

Varje nämndsammanträde inleds med ett förmöte med start klockan 16.00. 

Vård- och äldrenämndens öppna sammanträden börjar klockan 18.00 och 

inleds med allmänhetens frågestund. Nämndsammanträdena äger rum i 

Sessionssalen på Vård- och äldreförvaltningen (Ramnåsgatan 1). 

Förslaget om sammanträdestider har behandlats på ett presidiemöte under 

hösten 2022, där dåvarande presidium godkände att förslagets togs vidare för 

beslut av nämnden.     

Datum för sammanträden 2023:  

(24 januari) 

27 februari  

21 mars  

18 april  

23 maj  

13 juni  

29 augusti  

19 september  

24 oktober  

28 november  

12 december.  

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Samverkan 

Informeras på FSG 2023-01-18 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2023-01-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. Attendo Kapplandsgatan verksamhetsplan 2023 

Dnr 2023-00011               

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Länsberg 
Handläggare 
033 353666 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-24 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2023-00022 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2023-01-24 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Delegationslista Myndighet 

 

2. Delegationslista Myndighet under 65 år 

 

3. Delegationslista Bostadsanpassningen 

 

4. Delegationslista HR 

 

5. Delegationslista Ekonomi  

 

6. Antagna anbud december 2023 

 

7. Beslut om att avslå begäran om handling 

Dnr 2022-00148 

 

8. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00209 

 

9. Lex Sarah Anmälan till IVO och utredning 

Dnr 2022-00215 

 

10. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00234  

 

11. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00247  

 

12. Lex Sarah Anmälan till IVO 

Dnr 2022-00251  

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

13. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00257  

 

14. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00258 

 

15. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00279 

 

16. Utredning lex Sarah 

Dnr 2022-00306 

 

17. Lex Maria Anmälan till IVO 

Dnr 2022-00318  

 

18. Beslut att inte lämna ut allmän handling vid direktupphandling 

Dnr 2022-00321  

 

19. Beslut att inte lämna ut allmän handling vid direktupphandling 

Dnr 2022-00322  

 

               

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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