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§ 72  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
13 juni april 2022, klockan 16.30–17.30. 
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§ 73  

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mattias Karlsson med 
Britt-Marie Halldén som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 15 juni 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 74  

Allmänhetens frågestund 
Ingen från allmänheten närvarade. 
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§ 75  

Förvaltningen informerar 
- Madeleine Lyckelid, enhetschef för boendestöd, informerar nämnden 

om hur organisation och arbete ser ut inom boendestöd, samt 
mötesplats Berggården. 

- Verksamhetschef Johanna Holmer informerar om utvecklingen av 
byggnadsutformning LSS, samt översyn av taxa för mat inom vård- och 
omsorg. 
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§ 76  

Information: Brandskydd 
Förvaltningen har inget nytt att informera om. 
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§ 77 Dnr SON 2022-000871.1.3.1 

Information: Intern kontroll och riskanalys 
Förvaltningscontroller Sabina Björk går tillsammans med nämnden igenom de 
sista kvarstående momenten av arbetet med riskanalys. 

 

Ajournering 
Mötet ajournerat för grupparbete kl. 19.20 – 19.36. 
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§ 78 Dnr SON 2022-000881.1.3.1 

Utredning Aktivitetshus 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utredningen av Aktivitetshus är 
genomförd och att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Förvaltningen har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över behov, 
kostnad, placering och innehåll för ett aktivitetshus för nämndens målgrupp. 
Frågan utreddes 2019 med fokus att utreda hur ett aktivitetshus för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar kunde utformas. Syftet med utredningen 
var att ta reda på hur ett aktivitetshus kunde utformas så att det motverkade 
isolering och stillasittande för målgruppen. Gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning utan sysselsättning är stor och heterogen. Det finns i 
Borås Stad både en träffpunkt Simonsland, och flera mötesplatser som är 
öppen för alla invånare. För personer med psykiska funktionsnedsättningar 
finns det mötesplatser som drivs av föreningar samt en mötesplats som drivs av 
Sociala omsorgsförvaltningen. 2018 genomfördes en utredning som visade att 
det inte fanns behov av fler mötesplatser, däremot fanns det ett stort behov av 
aktivitetshus för målgruppen. Skillnaden mellan aktivitetshus och mötesplats är 
att ett aktivitetshus har personal som har stor kompetens om målgruppen. När 
utredningen om aktivitetshus var klar, skickades en framställan till 
Lokalförsörjningsnämnden och sökandet efter lämplig lokal påbörjades. Fyra 
risker identifierades under utredningsarbetet kring aktivitetshus; 

• Att man startar upp en verksamhet som har för stor kostym för antalet 
reella deltagare.  

• Att man startar upp en ny verksamhet som egentligen redan finns.  

• Att man startar upp en verksamhet som konkurrerar med den ideella 
sektorn.  

• Att man skapar en inlåsningseffekt med verksamheten.  

Behov  
De övergripande målen med ett aktivitetshus är att öka den sociala tryggheten, 
främja jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till 
en meningsfull fritid och ge stöd till studier eller arbete. Den huvudsakliga 
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målgruppen för ett aktivitetshus är personer i yrkesför ålder. Återgång till 
arbetsmarknaden eller studier är ett mål.  

Det beräknas finnas över 500 personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som idag är ”okända” av Social omsorgsförvaltningen och som skulle kunna bli 
föremål för uppsökande verksamhet.  

Flera förvaltningar bör samverka i frågan om aktivitetshus utifrån sina olika 
ansvarsområden som styrs av respektive nämnds reglemente. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen (FOF) arbetar med övergripande folkhälsoarbete, att 
främja fritidsverksamheten till kommunens medborgare samt kommunens 
anläggningar och föreningsstöd. FOF samordnar det suicidpreventiva teamet 
som består av representanter från flera förvaltningar, regionen och andra 
organisationer som träffar personer med psykisk ohälsa. Fritid och 
Folkhälsoförvaltningens huvuduppdrag är unga upp till 25 år och äldre än 65 år, 
alltså huvudsakligen inte personer i yrkesför ålder.  

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för biståndsbedömt stöd till medborgare 
med någon typ av funktionsnedsättning och har en stor kunskap om psykiska 
funktionsnedsättningar. Sociala omsorgsförvaltningens huvudsakliga målgrupp 
är personer som är 18-65 år.  

Arbetslivsförvaltningen är ytterligare en viktig aktör. Arbetslivsförvaltningens 
målgrupp är personer som har en arbetsförmåga som överskrider 25 procent 
och som är 16-65 år. De har ett nära samarbete med samordningsförbundet och 
ansvarar för personligt ombud.  

Kostnad 
Varje person som inte kommer in på arbetsmarknaden beräknas minst kosta 
samhället 12 miljoner kronor under sin livstid. Förutom minskat lidande finns 
det således stora ekonomiska vinster att göra om dessa personer kan lockas 
utvidga sin komfortzon. Uteblivna insatser kan leda till att onödigt många 
funktionsnedsättningar blir livslånga. På sikt beräknas därför åtgärderna leda till 
en samhällsekonomisk vinst. Den totala kostnaden för aktivitetshus, personal 
och omkostnader uppgår till 2 618 000 kr/år. 

Resurs Kostnad/år Kommentar 
Aktiveringspedagoger  
 

1 200 000 Två tjänster inklusive 
kompetensutveckling. 

Aktivitetshus 1118 kr/kvm/år = 
1 118 000 

Lokalen bedöms behöva 
vara ca 1000 kvm.  

Inköp och subventionering 
av aktiviteter till små 
grupper, samt 
arbetsmaterial.  
 

300 000 En del av kostnaderna, till 
exempel hyreskostnader för 
de små grupperna, kommer 
troligtvis bli andra 
kommunala eller 
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kommunalt stödda 
verksamheters inkomst.  

 

Placering 
Aktivitetshuset bör finnas tillgängligt och nära till allmänna kommunikationer, 
förslagsvis någonstans längs busslinje 1:s sträckning. Det är den busslinjen med 
tätast trafik.  

• Gärna på promenadavstånd från Psykiatrins planerade nya kvarter på 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.  

• God fysisk tillgänglighet. 

• Behöver finnas tillgänglig på nätet i lämpligt forum.  

• Hemlik miljö. En del personer sig obekväma i miljöer som påminner 
om institution.  

Innehåll 
Det är viktigt att fånga upp och stödja individens egen vilja att hitta sin väg mot 
återhämtning till psykisk hälsa genom evidensbaserad praktik. Individens behov 
kan variera över tid. I ett visst läge handlar det om att ha någonstans att vara, att 
kravlöst träffa andra människor i ett sammanhang. I ett annat läge handlar det 
om att ha något att göra, och i ytterligare ett annat handlar det om att få stöd att 
komma vidare till ett aktivt liv med studier eller arbete. Centralt är att få tillhöra 
ett socialt sammanhang. Den nya verksamheten ska därför vara öppen, det vill 
säga inte bygga på biståndsbeslut. Det ökar tillgängligheten och ger möjligheten 
att fånga upp nya deltagare. Enskilda presumtiva deltagare har berättat att de vill 
ha möjligheten att bekanta sig med den öppna verksamheten redan under 
inläggning i slutenvården. De menar att det skulle bli lättare att söka upp den 
öppna verksamheten efter vårdtiden om de har ”ett ansikte”. För personer med 
psykisk ohälsa är det extra viktigt att bibehålla fysisk aktivitet och goda sömn- 
och matvanor. Sådana aktiviteter som främjar sömn- och matvanor är enkla att 
anordna och som dessutom i sig påverkar det psykiska hälsan positivt. 
Skapande verksamhet efterfrågas. Personligt ombud har uppmärksammat 
behov av praktisk samhällskunskap t.ex. hjälp att söka bostad. Det är exempel 
på verksamheter som skulle kunna organiseras speciellt för målgruppen. 
Eftersom personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta lever under 
knappa ekonomiska förutsättningar, bör inte aktiviteterna kosta för mycket för 
deltagarna. 

Bedömning 
I utredningen av aktivitetshus framkommer att det viktigaste i ett aktivitetshus 
är kompetent personal, framför lokal. Genom att prioritera kompetent personal 
framför lokaler minimeras risken att bygga upp en för stor verksamhet för 
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antalet reella deltagare. Genom att börja med två personal med spetskompetens 
och sedan bygga ut verksamheten vid behov är ytterligare ett sätt att undvika 
detta. I princip alla som bidragit med information till utredningen har varit 
överens om vikten av att ta tillvara det utbud som finns i Borås Stad. Det är 
viktigare att prioritera metoder som syftar till få ut deltagarna i de aktiviteter 
som redan idag finns och genom att inte ha egna lokaler undviks också 
konkurrens med den ideella sektorn. Utredningen har resulterat i ett förslag om 
en verksamhet, byggd på ett tätt samarbete mellan Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Det gäller i första 
hand att få till stånd ett sådant samarbete och sätta strukturer, exempelvis i 
form av en styrgrupp, innan lokaler förhyrs.  

Eftersom pandemin har förskjutit arbetet med att anställa 
aktiveringspedagogerna, så har de två personerna precis startat sitt uppdrag. 
Genom att ge aktiveringspedagogerna rätt förutsättningar säkerställs att de gör 
rätt saker. Nedan steg att omhänderta framöver; 

• Det behöver klarläggas vilken förvaltning som ansvarar för att bedriva 
aktivitetshus. En projektgrupp samt en styrgrupp bör bildas.  

• Förvaltningen behöver få till konkreta samarbeten med övriga 
förvaltningar, lämpliga föreningar och andra samarbetspartners som 
Svenska kyrkan, Studieförbunden, föreningar samt regionen.  

• Aktiveringspedagogerna bör arbeta uppsökande och stödjande samt 
samarbeta med andra förvaltningar och organisationer. De behöver 
marknadsföra sig och omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar 
med målgruppen.  

• Arbetet bör utvärderas kontinuerligt för att sedan göra en bedömning 
om det behövs ett aktivitetshus framöver.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport: Aktivitetshus för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
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§ 79 Dnr SON 2022-000261.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. maj 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med maj på 
3 709 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.  

Projekteringsframställan för ombyggnad av Skogslid, Gamla Kyrkvägen till 
gruppbostad med inriktning äldre LSS samt korttidsboende enligt SoL är 
beslutad. Beslutet innebär en nettoökning av fem lägenheter LSS och två 
korttidsplatser SoL, för vilka nämnden kommer att äska medel i budget 2023. 

Förvaltningen har nu en gruppbostad mot personkrets 3, vilket förvaltningen 
inte har haft tidigare. Om detta kommer innebära högre kostnader än 
budgeterat kommer nämnden att äska medel för detta i budget 2023. 

Skyddsutrustning för personal som t.ex. munskydd, handskar och visir har 
under corona-pandemin hanterats centralt av Kommunstyrelsen. Nu har 
kostnaden för skyddsutrustning återgått till att betalas av förvaltningen precis 
som det var före pandemin. Förvaltningen ska även betala en årskostnad 
uppgående till 200 tkr för att driva ett krislager med skyddsmaterial. 

Till 2022 har nämnden fått en högre hyreskostnad för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin. Kostnaden avser gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare 
har betalats av Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår 
till 928 tkr och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget från 
personal till lokaler. Omfördelning av budget mellan LFN till SON bör göras 
för detta. 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare 
med verkställda beslut har ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har 
varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 2021 när många deltagare 
hade uppehåll i verkställighet m.m. Volymökningen ger en ökad kostnad för 
verksamhetsområdet myndighet som betalar ut ersättning för daglig verksamhet 
till externa utförare och till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare 
på daglig verksamhet ger även en högre kostnad för habiliteringsersättningen. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport ekonomi t.o.m. maj 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 80 Dnr SON 2022-000651.2.4.1 

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 för 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelse och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämnden verksamhet och 
årsredovisning 2021. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.  

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
konstaterar revisionen att målvärdena för två av de tre indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Sociala omsorgsnämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen 
för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har avseende 2021 fått två 
uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut av vilka båda är genomförda. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 
25,7 mnkr. Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet 
redovisas i årsredovisningen. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss 
myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad inom 
myndighetsutövningen. Sociala omsorgsnämnden behöver även säkerställa att 
barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som 
på ett direkt eller indirekt vis berör barn. Stadsrevisionen bedömer att nämnden 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. 

Sociala omsorgsnämnden har efter Stadsrevisionens granskning av arbetet med 
Barnkonventionen inkommit med ett svar med planerade åtgärder enligt 
revisionens rekommendationer. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Beslutsunderlag 
1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 för Sociala 
omsorgsnämnden 
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§ 81 Dnr SON 2022-000861.1.3.25 

Tillförordnad förvaltningschef SOF sommaren 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under förvaltningschef Magnus Stenmarks sommarsemester 2022 erhåller 
följande personer förordnande som tillförordnad förvaltningschef: 

 

2022-07-18 – 2022-07-22  Verksamhetschef Johanna Holmer 

2022-08-01 – 2022-08-05   Verksamhetschef Jonatan Halling 

 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 
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§ 82 Dnr SON 2022-000101.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
 
 
1. Protokoll 2022-05-16 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00090 3.7.0.3 
 
3. Protokoll 2021-04-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2022-00041 2.3.1.1 
 
4. Protokoll 2021-04-28 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, FSG 
Dnr SON 2022-00107 2.3.1.1 
 
5. Protokoll 2021-05-09 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, FSG 
Dnr SON 2022-00107 2.3.1.1 
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§ 83 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 2022-04-28, § 64, Antagande av riktlinjer för 
uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet 
Dnr KS 2021-00641 3.7.2.0 
 
2. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-04-28, § 67, Revidering av riktlinjer för 
styrdokument 
Dnr KS 2021-00693 1.2.2.0 
 
3. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-05-12, § 98, Svar på motion av Stefan 
Lindborg (V): En hjärtefråga 
Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 
 
4. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-05-12, § 84, Enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 
Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 
 
5. 2022-05-20 
Dom 2022-05-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1884-21. 
 
6. 2022-05-19 
Dom 2022-05-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3459-21. 
 
7. 2022-05-23 
Dom 2022-05-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3321-21. 
 
8. 2022-05-23 
Dom 2022-05-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3959-21. 
 
9. 2022-05-30 
Dom 2022-05-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3956-21. 
 
10. 2022-06-07 
Dom 2022-06-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6436-21. 
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§ 84  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

Ordförande Yvonne Persson önskar nämnd och förvaltning en trevlig sommar! 
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