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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Plats och tid: Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 25 april 2022 kl 17:30 - 19:04 

Ledamöter  
Yvonne Persson (S), Ordförande  
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande  
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande  
Pia Lindberg (S)  
Ismeta Dzafic (S)  
Rauno Kekkonen (S)  
Anna Christensen (M)  
Lars Lyborg (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  

Ersättare 
Heino Kokko (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
David Englund, nämndsekreterare 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Nina Clareving, chef för ekonomifunktionen 
Annica Sommar, chef Kvalitet och utveckling 
Johanna Holmer, verksamhetschef 
Jonatan Halling, verksamhetschef 
Eva Wennberg, chef för HR-funktionen 
Katrin Andersson, boendesamordnare, § 53 
Annika Klamas Persson, enhetschef område 4, § 53 

Justeringens plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 27 april 2022 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 april 2022 

Paragrafer §§ 50-60 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 David Englund 

Ordförande  ..........................................................................  
 Yvonne Persson 

Justerare  ..........................................................................  
 Lars Lyborg 
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§ 50  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
25 april 2022, klockan 16.30–17.30. 
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§ 51  

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Pia 
Lindberg som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 27 april 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 

 

Tillägg i dagordningen: 
Ordförande meddelar att Allmänhetens frågestund nu återinförs som stående 
punkt på dagordningen för Sociala omsorgsnämndens sammanträden. 
Allmänhetens frågestund läggs som punkt 3 på dagordningen, resterande 
ärenden förskjuts. 
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§ 52  

Allmänhetens frågestund 
Ingen från allmänheten närvarade. 
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§ 53  

Förvaltningen informerar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
- Verksamhetschef Johanna Holmer och enhetschef Annika Klamas 

Persson informerar nämnden om hur det är att bemanna ett 
autismboende och om de utmaningar det innebär. 

Notering: Nämnden vill att förvaltningen tar fram förslag på hur 
utmaningen med bemanning på denna typ av boenden kan hanteras i 
framtiden. 

- Johanna Holmer informerar om att rekryteringen till Kärragårdens 
verksamhet är klar, samt att en prioriteringslista för installation av 
sprinkler i förvaltningens boenden är färdigställd. 

- Boendesamordnare Katrin Andersson informerar om hur förhyrningen 
av lokaler är organiserad mellan Sociala omsorgsförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

- Verksamhetschefer Richard Brevik, Susanne Sprigg, Jonatan Halling 
och Johanna Holmer ger nämnden en översiktlig genomgång av 
förvaltningens organisation. Organisationsöversikten kommer att 
skickas ut till nämndens ledamöter enligt önskemål. 
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§ 54  

Information: Brandskydd 
Se information under § 53. 
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§ 55 Dnr SON 2022-000482.6.1.0 

Ordförandebeslut: Villkorsändring Backvägen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisat ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut fattat 2022-04-22, samt 2022-04-06, redovisas till nämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut 2022-04-22, Dnr SON 2022-00048 

2. Ordförandebeslut 2022-04-06, Dnr SON 2022-00048 
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§ 56 Dnr SON 2022-000261.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. mars 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse till och med 
mars på +4,5 mkr.  Prognosen för helåret visar i nuläget på ett mindre 
överskott (+1,2 mkr) på grund av vakanta tjänster inom stödfunktioner. Det 
har enbart gått tre månader av året så prognosen är osäker och det kan 
fortfarande uppkomma kostnader som inte finns med i årets prognos. 

Projekteringsframställan för ombyggnad av Skogslid till gruppbostad med 
inriktning äldre LSS är beslutad. Nämnden kommer att äska budget till 
gruppbostaden till 2023. Eventuellt kommer inflyttning att ske i 
november/december 2022. Om det blir ökade kostnader i år kan nämnden ta 
beslut om att använda årets buffert till detta. Nämndens buffert är avsedd för 
oförutsedda eller tillfälliga kostnader som kan uppkomma under året. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport mars 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 57 Dnr SON 2022-000151.1.3.1 

Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden har tagit del av rapporten Centralt tillkommande 
kostnader i Borås Stad 2022 från Stadsrevisionen och beslutar att lämna 
följande synpunkt:       

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är 
fördelade på förvaltningar/nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma 
om Borås Stads hantering är ändamålsenligt, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen.  

Den sammanfattande bedömningen från Stadsrevisionen visar bland annat att 
de centralt tillkommande kostnaderna totalt sett uppgår till betydande belopp 
och avser en bred flora poster årligen. Principerna för fördelning skiljer sig åt 
och betalande nämnder saknar i stor utsträckning inflytande över kostnadernas 
storlek och utveckling. Det genomför inte konsekvensanalyser när nya centralt 
tillkommande kostnader införs.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår att kostnader som enbart fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel och där nämnden inte har någon påverkansmöjlighet på 
kostnadens storlek istället bör finansieras med ett kommunbidrag till utföraren. 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport: Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 2022 
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§ 58 Dnr SON 2022-000101.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll 2022-03-28 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 
2. Protokoll 2022-02-16 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 

 
3. Protokoll 2022-01-12 lokal samverkansgrupp LSG, område 1 

 
4. Protokoll 2022-01-12 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 

 
5. Protokoll 2022-01-12 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 

 
6. Redovisning Anställningsbeslut SOF 2022-04-04 

 
7. FSG-protokoll 2022-03-21 

 
8. Utredning Lex Sarah SoL avslutas 

Dnr SON 2022-00033 3.7.0.3 
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§ 59 Dnr SON 2022-000061.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
 
1. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 20, Enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 
Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 
 
2. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-03-24, § 39, Revidering av Borås Stads 
program för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026 
Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 
 
3. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-03-24, § 43, Revidering av Borås Stads 
styr- och ledningssystem 
Dnr KS 2019-00294 1.2.2.0 
 
4. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-03-24, § 49, Ändring i det 
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 
 
5. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-03-24, § 42, Policy för inköp i 
Kommunkoncernen 
Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1 
 
6. 2022-04-06 
      Beslut 2022-04-06 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 548-22 
 
7. 2022-04-12 
Dom 2022-04-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 837-21. 
 
8. 2022-04-11 
Dom 2022-04-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2776-21. 
 
9. 2022-04-12 
Dom 2022-04-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2780-21. 
 
10. 2022-04-14 
Dom 2022-04-13 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3210-21. 
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§ 60 Klicka eller tryck här för att ange text. 

Övriga frågor 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
- Mattias Karlsson (M) påpekar att dagens möte i sociala utskottet blev 

inställt med väldigt kort varsel och att alla ledamöter där inte hann få 
reda på det i tid. Mattias Karlsson framhåller att det är viktigt att 
kommunikationen fungerar om sådant inträffar.  

Verksamhetschef Susanne Sprigg svarar att förvaltningen kommer att 
säkerställa att det finns en rutin för detta framöver. 
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