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Vård- och äldrenämnden

• Vård- och äldrenämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

• Ordförande Johan Wikander (L)

• 1:e vice ordförande Hans Gustavsson (KD)

• 2:e vice ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S)



Vård- och äldrenämndens reglemente
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten 

vad avser omsorg om äldre och personer med demenssjukdom och andra personer 

från 18 år och äldre som endast har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård-

och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och 

bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar sociala 

omsorgsnämnden.

Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården inom sitt verksamhetsområde. 

I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, 

för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde



Vad styr verksamheten? 

Socialtjänstlagen (SoL 1 kap.)
1 § Samhällets socialtjänst skall på 

demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas

• ekonomiska och sociala trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkor

• aktiva deltagande i samhällslivet

Rätten till bistånd (SoL 4 kap.)

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 

kan få dem tillgodo- sedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för 

sin livsföring i övrigt.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)



Vård- och 

äldreförvaltningen
En stor förvaltning

• Ca 2 300 medarbetare

• Ca 4 500 brukare/patienter

• Budget 2021: 1,4 miljarder kr

Professionella - Engagerade - Lärande



Verksamheten i siffror 

• Biståndsbedömning till 4500 brukare (från 18 år och uppåt)

• Hemtjänst - 2000 brukare

• Vård- och omsorgsboende/vobo - 840 brukare

• Korttidsvistelse eller Växelvård - 80 brukare

• Dagverksamhet - 110 brukare

• Trygghetslarm - 3500 varav 1400 brukare har enbart 

trygghetslarm som insats

Anhöriga utför mycket insatser. Som stöd utgår till vissa ett 

hemvårdsbidrag och avlösande insatser.



Meningsfullt för Boråsarna



Demografiprognos Borås Stad
– procentuell förändring 2019-2029
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Förändrade behov och förväntningar

• Fler äldre och yngre- färre i arbetsför ålder

• Förbättrad hälso- och sjukvård

• Kompetensförsörjning- utmaning

• Snabb digital utveckling

• Tillgängliga bostäder- ex trygghetsbostäder 



Befolkningsprognos



Befolkningsprognos Fristad



Antal lägenheter på vård- och omsorgsboende (869) 

Boende Antal lägenheter

Björkhaga 19

Fagerhultsvägen 1 25

Ängsjövägen 2 20

Dalsjövägen 25 70

Distansgatan 7 80

Furuvägen 1 22

Gamla Kyrkvägen 6 34

Nya Kyrkvägen 7 20

Hestra Ringväg 4 28

Klintesväng 2-8 60

Margaretagatan 9 60

Sanderökroken 1 16

Sanderökroken 2 24

Söderkullagatan 64-66 21

Sörmarksgatan 201-205 24

Våglängdsgatan 153 120

Österlånggatan 4 70

Kapplandsgatan 8 72

Kvibergsgatan 17 84



Boras.se



Boende för äldre



Framtidens utmaningar

• Tillgång på trygghetsbostäder, seniorboende mm

• Tillgång på vård- och omsorgsboende

• Inriktning på boendeplatser

• Hälsoläget 

• Rekrytering och kompetens

• Resurser


