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Instans 

Vård- och äldrenämnden 

Plats och tid: Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, tisdagen den 15 juni 2021 kl 18:00-19:09.  

Ledamöter  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Johan Wikander (L), Ordförande 
Hans Gustavsson (KD), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 2:e vice 
ordförande, via Teams  
Mohamed Ben Maaouia (S), via Teams 
Marie Sandberg (S), via Teams 
Bo Unosson (C), via Teams 
Tauno Haikara (S), via Teams tjg. För Göran Larsson (MP) 
Anna-Clara Stenström (M), via Teams 
Lotta Löfgren Hjelm (M), via Teams 
Björn Qvarnström (SD), via Teams 
Gunbritt Johansson (V), via Teams  

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

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

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum via digital justering, 2021-06-17.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2021.  

Paragrafer §§ 68-81 

Underskrifter 

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

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

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

Upprop och val av justerande person 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Hans Gustavsson (KD) väljs till justerande person. Justeringen äger rum via 
digital signering 2021-06-17.   
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§ 69 Dnr VAN 724  

Förvaltningschefen informerar 

Information ges om vattenskada som uppstått på korttidsboendet på 
Sörmarksgatan 207, Tandvårdstyrelsen beslut om att förlänga Taik-projektet till 
och med 2022, utvecklingsdagar för nämnden under hösten, ny 
verksamhetschef för hälso- och sjukvård är rekryterad och 
rekryteringsprocessen för ny HR-chef pågår fortfarande samt information om 
sommarrekryteringen. Nämnden informeras även om kostande för bilskador 
och vilka som är de vanligaste bilskadorna och varför.   
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§ 70 Dnr VAN 725  

Fastställande av föredragningslista 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Moderaterna och Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna presenterar 
initiativärenden som införs efter punkt 11: Delegationsbeslut.  

Ärende 12: Initiativärende: Flytt av mötesplats Svärdfästet (SD) 

Ärende 13: Initiativärende Flytt av mötesplats Svärdfästet (M&KD)  

Ärende 14 Övriga frågor tas upp som ärende 14.  

 

 

Föredragningslistan fastställs med redovisade förändringar.            
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§ 71 Dnr VAN 2021-00123 1.2.4.1 

Månadsuppföljning maj 2021 (10-dagars rapport)  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av maj 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

För perioden redovisas ett resultat på 39,3 mnkr jämfört med budgeten för 
perioden. Trots det stora överskottet för perioden beräknar nämndens utfall vid 
året slut uppgå till +5,0 mnkr. 

Nämnden ser att corona-effekten som uppstod redan under våren 2020 med 
minskade volymer kvarstår även om en viss återhämtning börjar synas. Den 
ökade smittspridningen av covid-19 har lett till att brukarna avvaktat med 
nämndens insatser, vilket ger och ska ge en positiv effekt på nämndens 
ekonomi då mindre volymer utförs. Hur stor och omfattande denna effekt blir 
på helåret är för svår att prognostisera. Dock märker förvaltningen en 
ökad beläggning inom främst korttidsvård samt på vård- och 
omsorgsboendena. Det tidigare antagandet om att insatserna och därmed 
verksamhetens insatser/volymer kommer öka under året ser därmed ut att vara 
riktiga, dock kan denna bild snabbt ändras vid ett nytt smittoutbrott. Det är 
även svårt att förutse om pandemin har skapat en vårdskuld, en sådan skuld kan 
i så fall komma att öka nämndens insatser, oklart i vilken omfattning. 

Det överskott som ej verkställda insatser/volymer innebär och bedöms 
generera har föranlett förvaltningen att se över verksamhetens behov av 
upprustning med fokus på brukarmiljö och att jämna ut de skillnader som finns 
mellan de olika boendena inom såväl korttids- och vård- och omsorgsboenden. 
Översynen kommer innebära stora driftsinvesteringar under året och att det för 
perioden stora överskottet på sikt kommer att minska under årets kommande 
månader. Förvaltningen planerar även för större insatser på 
kompetensutveckling under hösten för nämndens vårdutförande medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning 10-dagars prognos      

Personalomsättning samt sjukfrånvaro               

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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§ 72 Dnr VAN 2021-00116 1.1.3.1 

Remiss Förändrad matdistribution i "Riktlinjer för 
hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och 
omsorgsboende samt regler för hemvårdsbidrag och 
förenklat beslutsfattande"  

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna att förslag till ”Förändrad 
matdistribution” översänds till Sociala omsorgsnämnden på remiss samt till 
Vård- och äldrenämndens pensionärsråd som har möjlighet att inkomma med 
yttranden.             

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och äldrenämnden gav 2018-11-12 förvaltningen i uppdrag att succesivt 
avveckla den kylda maten som levereras från extern leverantör och i första hand 
tillämpa de alternativ till nuvarande kyld mat som anges i riktlinjerna för 
hemtjänst. I undantagsfall, utifrån den enskildes behov och där tillämpning av 
ovanstående alternativ inte är möjlig eller lämplig, leverera kyld mat och att i 
dessa undantagsfall ska kostverksamheten i förvaltningen producera den kylda 
maten.   

Förslaget innebär olika möjligheter att få hjälp med måltider och även hjälp 
med inköp av färdiga maträtter. För den som har behov av specialkost och inte 
kan få det tillgodosett genom de olika alternativen, finns möjlighet till leverans 
av kyld specialkost som tillagas i den egna verksamheten. 

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna och därför skickas förslag till 
förändrad matdistribution som återfinns i ”Riktlinjen för hemtjänst, korttid och 
vård- och omsorgboende samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat 
beslutsfattande” till Sociala omsorgsnämnden på remiss med senast svarsdatum 
2021-08-26.  Förslaget skickas också till Vård- och äldrenämndens 
pensionärsråd som har möjlighet att inkomma med yttranden.                

Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband med Vård- och 
äldrenämndens sammanträde i september innan förslag till tillförändrad 
matdistribution kan beslutas.               

I riktlinjen för hemtjänst beskrivs förslaget till förändrad matdistribution: 

Måltider 
Den som inte kan ordna måltider själv kan få bistånd för detta. 
För huvudmålet finns olika möjligheter: 

Köp av färdiglagad mat från livsmedelsbutik eller leverantör av dagligvaror. 
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Ledsagning till restaurang. Det ska finnas behov av social samvaro och sällskap 
under måltid. 

Stöd att laga mat i hemmet, om personen själv kan delta i matlagningen. 

Den som av medicinska skäl har behov av specialkost och inte kan få behovet 
tillgodosett genom något av ovanstående alternativ, finns möjlighet till leverans 
av kyld specialkost. 

Inköp  
Den som behöver stöd att handla dagligvaror och/eller färdiga maträtter kan få 
bistånd för detta en gång i veckan.      

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 
samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande.                   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Vård- och äldrenämndens lokala pensionärsråd 
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§ 73 Dnr VAN 2021-00090 1.2.3.0 

Yttrande över remiss: Motion Menssäkra Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämndens beslutar att avstyrka motionen Menssäkra Borås.      

Reservation:  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.       

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet inkom till Kommunfullmäktige med motionen: Menssäkra Borås 
och som sedan skickats ut på remiss till Borås Stads nämnder och privata bolag. 
Det beskrivs i motionen att mensskydd på offentliga toaletter inte är en 
självklarhet i dagens samhälle även fast hälften av alla människor föds med en 
livmoder. Motionären vill därför att Borås Stad, på prov, inför menssäkrade 
toaletter i en eller flera verksamheter.  

Vård- och äldrenämndens ser positivt på motionen då det är ett led i arbetet för 
ökad jämställdhet.  Frågan är viktig att lyfta eftersom den handlar om grundligt 
basbehov som behöver tillgodoses och är direkt kopplat till kön. Ett sådant 
behov ska inte hämma deltagande i vardagliga aktiviteter. I exempelvis skolans 
verksamhet kan det vara fördelaktigt med menssäkra toaletter, då Sverige har ett 
högt skattepålägg på mensskydd som kan göra det otillgänglig för yngre 
kvinnor. En menssäkrad toalett kan även skapa trygghet för ungdomar genom 
att veta att det finns skydd om behovet uppstår plötsligt.  

Nämnden ser dock en svårighet med införandet då inga uträkningar eller 
kostnadsförslag finns redovisade. Det gör även att omfattningen på införandet 
blir svårt att avgöra. Vård- och äldrenämnden väljer därför att avstryka 
motionen                

Förslag och yrkanden 

Gun-Britt Johansson (V) yrkar på att tillstyrka motionen samt ta bort sista 
stycket i skrivelsen.    

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag. 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ingen omröstning 
begärs. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: motion Menssäkra Borås                    

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr VAN 2021-00119 1.3.1.4 

Revidering av delegationsordning 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning och 
tillstryka ändringsförslaget.                   

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen ska ses över vid jämna mellanrum för att säkerställa att 
den är uppdaterad med aktuellt information. Senaste översynen av 
delegationsordningen gjordes under 2020.  

Ändringar:  

Förtydligande om benämning och delegation till verksamhetschef och därmed 
tagit bort verksamhetsspecifika benämningar som inte längre behövs.  

Prisbasbeloppet för förvaltningschef angående tecknade av avtal för förhyrning 
av lokaler höjs till 25 prisbasbelopp.  

Tagit bort:  

Uppdrag om fastighetsrelaterade investeringar, redovisas i nämndens 
lokalresursplan  

Delegations till biståndshandläggare och metodhandledare angående bistånd i 
form av kontaktperson enligt önskemål från Myndighet.  

Hänvisning till beslutade regler för hemvårdsbidrag.     

Förslag och yrkande:  

Under mötet presenterar Lena Elliot ekonomichef, ett ändringsförslag i 
delegationsordningen, på uppdrag av ordförande:  

Punkt 1.1.C.4 (sida 10) ändras till följande:  
Till förvaltningschef: Uppdrag till Lokalförsörjningsförvaltningen om 
fastighetsrelaterade investeringar upp till 25 prisbasbelopp med notering: 
”Uppdrag om fastighetsrelaterade investeringar som är med i nämndens 
beslutade lokalresursplan är inte ett delegationsbeslut som ska redovisas till 
nämnden.”  

Ordförande föreslår att nämnden tillstyrker ändringsförslaget. Ingen 
omröstning begärs.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning 2021-06-15.                    
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Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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§ 75 Dnr VAN 2021-00120 2.3.1.0 

Sommargåva till anställda 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att förvaltningens anställda får en 
sommargåva till värde av högst 400 kronor.             

 

Protokollsanteckning:  
Sverigedemokraterna inkommer med en skriftlig protokollsanteckning, se 
bilaga: Protokollsanteckning SD Sommargåva till anställda 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunstyrelsen beslutet angående sommargåva till anställda 2021, 
rekommenderas det att övriga nämnder fattar motsvarande beslut. Skatteverkets 
tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att gälla för 
perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge gåvor till ett 
värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul – och 
jubileumsgåvor. 

Gåvan till de anställda ses som en positiv gest till medarbetarna i samband med 
Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för ökad lokal handel i Borås. Detta 
gäller även nämnder som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. 
I sedvanlig ordning sker sedan en prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms 
vilket resultat som respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.                 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering  
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§ 76 Dnr VAN 2021-00118 1.1.3.1 

Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 
15/6 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 
deltagande på Vård- och äldrenämndens budgetkonferens den 15 juni 2021.         

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och äldrenämnden anordnade den 15 juni klockan 08.30-16.00, en 
budgetkonferens för nämndens ledamöter tillsammans med 
förvaltningsledningen.   

Budgetkonferensen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om 
ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022”, under förutsättning att 
Vård- och äldrenämnden fattar beslut om att arvode och förlorad 
arbetsinkomst ska utbetalas                              

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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§ 77 Dnr VAN 2021-00124 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Integrationsdagen 2021 – Save the date  

 

 

 

 

 

 

Personalekonomisk redovisning 2020 
Dnr 2021-00125 

Beslut från IVO - Tillsyn av Borås stads kontroll av tillstånd för privata utförare 
av hemtjänstinsatser 
Dnr 2021-00127 

Flytt av Svärdfästet 
Dnr 2021-00128              

Protokoll avtalsuppföljning Attendo Kapplandsgatan och Kvibergsgatan 
Dnr 2021-00130         

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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§ 78 Dnr VAN 2021-00129 1.1.3.1 

Delegationsbeslut 2021-06-15 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Delegationslista Myndighet 
 

Delegationslista Myndighet under 65 år 

 

 

 

 

 

 

Delegationslista Bostadsanpassning 

Delegationslista HR 

Lex Sarah utredning  
Dnr 2021-00056 

Tilldelningsbeslut direktupphandling teknisk utrustning för webbsändning   
Dnr 2021-00079   

Tilldelningsbeslut Webbinköp av dagligvaror och färdiga rätter 
Dnr 2021-00131     

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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§ 79 Dnr VAN 2021-00140 1.1.3.1 

Initiativärende: Flytt av mötesplats Svärdfästet (SD) 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att uppdra förvaltningen att bereda 
initiativärendet till tidigast nästa sammanträde.     

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna presenterar ett initiativärende som föreslår att mötesplats 
Svärdfästet inte läggs ner utan får fortsätta.        

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Flytt av mötesplats Svärdfästet (SD)     
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§ 80 Dnr VAN 2021-00141 1.1.3.1 

Initiativärende: Flytt av mötesplats Svärdfästet (M&KD) 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att uppdra förvaltningen att bereda 
initiativärendet till tidigast nästa sammanträde.         

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna presenterar ett initiativärende som föreslår 
att träffpunkten Svärdfästet fortsatt ska vara placerad på Söderkullagatan 64-66 
i samma byggnad som vård- och äldreboendet Söderkullagatan 64-66.    

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Flytt av mötesplats Svärdfästet (M&KD)        
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§ 81 Dnr VAN 2021-00006 1.1.3.1 

Övriga frågor 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden noterar övriga frågor.      

Sammanfattning av ärendet 

Mohamed Ben Maaouia (S) frågar om nämnden kan få ta del av mer 
information om upphandlingen av nytt vård- och omsorgsboende för att inte 
exkludera nämnden i arbetet. Flera i nämnden delar denna uppfattning och var 
delaktiga när stadsdelarna hanterade upphandling av entreprenad då upplägget 
såg annorlunda ut.  

Ordförande föreslår att förvaltningen utreder hanteringen och om det är möjligt 
att göra nämnden mer delaktigt utan att bryta sekretessen.  

 

Björn Qvarnström (SD): Undrar hur det fungerar med utbildningar för 
nämnden. Det kommer många mejlutskick med riktade utbildningar som kan 
vara intressanta att delta på. Går det att anmäla in intresse för sådana  

Maria Jonsson svarar: Förvaltningen brukar samla ihop de kurser och 
inbjudningar som kan vara av intresse för nämnden och stämmer sedan av de 
med presidiet. Förvaltningen tillsammans med presidiet ser över hanteringen 
och om det går att förbättra.       

 

 




