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§ 104   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
26 augusti 2019, klockan 16.30–17.30. 
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§ 105   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rauno Kekkonen (S) med 
Anna Christensen (M) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 28 augusti 2019, Sociala omsorgsförvaltningen  

 

Tillägg i föredragningslistan  

Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) anmäler ett initiativärende från 
Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna till dagens sammanträde: 
Utlämning beräkning av besparing. 
 

Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan som ärende  
nr 16, numrering av resterande ärenden förskjuts. 
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§ 106   

Allmänhetens frågestund 
 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 

Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 107   

Förvaltningschefen informerar 
 

Förvaltningen har inget att informera om till dagens sammanträde. 
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§ 108 Dnr SON 2018-00149 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till: 

Förvaltningschef Magnus Stenmark 

Chef för ekonomifunktionen Nina Clareving 

Verksamhetschef Susanne Sprigg 

Verksamhetschef Liz Rehn 

Verksamhetschef Richard Brevik 

Verksamhetschef Helen Persson 

Enhetschef David Ahlgren 

Enhetschef Sara Holmberg 

Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

 

Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Sociala omsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag, 

 

att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Sociala omsorgsnämndens rätt 
kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt, 

 

att å Sociala omsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag och 

 

att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också får 
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. 

 

Beslutet ska gälla som fullmakt till och med 2019 års utgång.        
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Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka tjänstemän som ges 
fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera. Beslutet 
tas inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Sociala omsorgsnämnden på det sätt som anges.               
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§ 109 Dnr SON 2018-00158 1.1.3.0 

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt 
undertecknande av plusgiroutbetalningar 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att nedanstående personer erhåller rätten 

att kvittera och underteckna för nämndens räkning på bank och plusgiro 
innestående medel samt på nämnden och Sociala omsorgsförvaltningen 
utställda checkar, postväxlar och postanvisningar samt plusgiroutbetalningar 
under 2019. 

 

Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson 

Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson 

Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Britt-Marie Halldén 

Förvaltningschef Magnus Stenmark  

Chef för ekonomienheten Nina Clareving 

 

I samtliga fall med kontrasignering av: 

Ekonom Frida Augustsson 

Ekonom Annelie Claesson        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m. 
samt undertecknande av plusgiroutbetalningar. 

 

Gäller till och med 2019 års utgång.               
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§ 110 Dnr SON 2018-00156 1.1.3.0 

Attest- och utanordningsrätt 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 
2019: 

Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom 
som anmälningsärende.               
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§ 111 Dnr SON 2018-00157 1.1.3.0 

Bemyndigande att underteckna handlingar 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar på nämndens vägnar ska – efter kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman – undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
henne av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden. 
 

Vid förfall för ordföranden Yvonne Persson (S), 1:e vice ordföranden 

Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordföranden Britt-Marie Halldén (L) ska 
förenämnda handlingar undertecknas av förvaltningschef Magnus Stenmark. 
 
Beslutet gäller till 2019 års utgång.        

Sammanfattning av ärendet 
I gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Borås Stad, § 24, anges att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden 
ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.               
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§ 112 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter juli månad och skicka den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 13 300 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största orsaken till den negativa prognosen är 
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av 
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.     

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning juli 2019              
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§ 113 Dnr SON 2019-00067 1.2.4.1 

Budget 2020:1 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lyfta ur ärendet ur dagordningen och 
istället behandla Budget 2020:1 med bilagor på ett extra sammanträde den 4 
september, kl 17:30. 

  

        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 670 700 tkr. Beräknade 
kostnadsökningar för 2020 är 2,7 % för personalkostnader och 1,8 % för övriga 
kostnader. För nämnden tillkommer ökade kostnader för volymökningar och 
för ett ökat vård- och omsorgsbehov vilka nämnden äskar extra medel för. 

 

Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert 
för oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 707 tkr.   

Beslutsunderlag 
1. Budget 2020, Sociala omsorgsnämnden   

2. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
2020               
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§ 114 Dnr SON 2019-00053 1.1.3.1 

Intern kontrollplan 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2020.       

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 
politiska som den professionella ledningen och övrig personal 
samverkar. Arbetet med riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för 
nämnden. 

Sociala omsorgsnämnden sammanträdde den 13 maj 2019 och arbetade i 
bikupor med riskanalys 2020. Utifrån det underlag som nämnden upprättade, 
gjordes en sammanställning som förvaltningen under maj-juni diskuterade och 
arbetade vidare med. Detta arbete resulterade i ett förslag för intern 
kontrollplan 2020.  

Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2020 innehåller 22 riskbilder 
med tillhörande kontrollmoment inom områdena Styrning och 
ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker kommer 
att följas upp under 2020.               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Intern kontrollplan 2020”              
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§ 115 Dnr SON 2019-00093 1.1.3.1 

Initiativärende - Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen en begäran 
om svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader kommer 
att hanteras i budget 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
1:e vice ordförande Mattias Karlsson (M) inkom till Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde 2019-06-10 med ett initiativärende från Allianspartierna – 
Moderaterna och Kristdemokraterna gällande Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019. I initiativärendet yrkade Moderaterna och 
Kristdemokraterna på att nämnden tillskriver Kommunstyrelsen en begäran om 
svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader kommer att 
hanteras i budget 2019.  

Moderaterna och Kristdemokraterna framhåller i ärendet att 
övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala 
omsorgsnämnden kan påverka utan endast regeringen. 2018 fick nämnden ett 
extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för övervältringen. Då 
kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare cirka 
8,7 miljoner vid 2018 års årsredovisning. 

Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut i början på året om en åtgärdsplan med 
tuffa besparingar. Om budgeten behandlas på likvärdigt sätt som 2018 betyder 
det, enligt nuvarande prognos, att budgeten kommer vara i balans och nämnden 
kan prioritera att arbeta för att förbättra för våra brukare.  

Sociala omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-06-10 att remittera 
ärendet till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningen vill här framhålla att det i nuläget pågår en budgetprocess för år 
2020 och att resultatet av den processen ännu inte är klart.    

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M och KD – Försäkringskassans övervältringskostnader 2019   
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§ 116 Dnr SON 2019-00079 1.2.4.1 

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för 
Sociala omsorgsnämnden 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelsen och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2018 till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och 
årsredovisning 2018. 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.  

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
konstaterar Stadsrevisionen att målvärdena för fyra av de fem indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Måluppfyllelse för 
Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara ett förbättringsområde för 
nämnden.  

Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga är ändamålsenligt även om det finns 
vissa utvecklingsområden. Sociala omsorgsnämnden behöver tillsammans med 
övriga berörda nämnder utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan 
och förebyggande arbete kring barn och unga. Nämnden behöver också arbeta 
för en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att 
utveckla samverkan inom området mellan nämnderna.  

Sociala omsorgsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare via 
LOV och LOU är enligt Stadsrevisionens bedömning till största delen 
ändamålsenlig. Nämnden bör säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning 
liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området.  

Stadsrevisionen bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig men det finns med hänvisning till mindre avvikelser vissa 
utvecklingsområden.  

Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018.   

Beslutsunderlag 
1. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden år 
2018   
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§ 117 Dnr SON 2019-00086 1.1.3.1 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och 
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet). 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att 
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till 
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att 
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020 
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2. Beslut FoF - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och 
med år 2020  

3. Bilaga 2 – Förslag till utformning av framtida bidragsformer för FoF 

4. Bilaga 3 – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden               
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§ 118 Dnr SON 2019-00107 1.1.3.1 

Rapport: Uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport ”Uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 2019” och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler ska varje nämnd årligen redovisa uppföljning och 
resultatet efter granskning av privat utförare som bedriver kommunal 
verksamhet till Kommunstyrelsen. Rapporten sammanfattar genomförda 
uppföljningar under perioden 2018-07-01 till och med 2019-06-30. 
               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2019”                  
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§ 119 Dnr SON 2019-00127 1.1.3.1 

Initiativärende - Utlämning beräkning av besparing 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
På förslag av ordförande Yvonne Persson (S) beslutar Sociala omsorgsnämnden 
att remittera ärendet till Sociala omsorgsförvaltningen för beredning. 

Initiativärendet läggs som bilaga till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
 Mattias Karlsson (M) lämnar ett initiativärende från Moderaterna och 
Kristdemokraterna – Utlämning beräkning av besparing (bifogas protokollet).     
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§ 120 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 
Shanika Karlsson, ansvarskod 307112, slutdatum 2019-05-01 
Jonas Ringström, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-08-05 
Angelica Axstrin, ansvarskod 306101 och 306104, slutdatum 2019-08-06 
Monica Svensson, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-08-09 
Marie Lindstrand, ansvarskod 306103 och 306106, slutdatum 2019-08-09 
 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Erzulina Yngvesson, ansvarskod 306701, startdatum 2019-06-03 
Tina Hulting, ansvarskod 306103 och 306106, startdatum 2019-07-22 
Marika Kokkonen, ansvarskod 306101 och 306104, startdatum 2019-08-05 
 

2019-05-27 
Protokoll från Lokal samverkansgrupp, Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 
 

2019-06-03 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 
 

2019-06-07 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00069 3.7.2.0 
 

2019-06-10 
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 

2019-06-11 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 
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2019-06-11 
Förordnande för SoL/LSS-handläggare Johanna Bäckström att företräda 
Sociala omsorgsnämnden i Förvaltningsrätten i Jönköping under tiden 2019-06-
12 – 2019-06-28 
Dnr SON 2019-00092 1.1.3.0    
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§ 121 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-05-29 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-05-31 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2787-19 

2019-05-31 
Beslut 2019-05-29 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1662-19 

2019-06-03 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-04 
Dom 2019-06-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2767-19 

2019-06-05 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 210, uppföljning intern 
kontrollplan 2018 
Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 

2019-06-05 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 207, drogpolitisk handlings-plan, 
rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 
Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25 

2019-06-05 
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2019-06-04 om lokalresursplan 2020–
2022 
Dnr LFN 2018-00188 2.6.4.0 

2019-06-07 
Dom 2019-05-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2341-18 

2019-06-10 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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2019-06-11 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-11 
Dom 2019-06-04 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3705-18 

2019-06-11 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1621-19 

2019-06-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-05-23, § 98, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2 

2019-06-12 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-13 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-13 
Beslut 2019-06-12 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1895-19 

2019-06-13 
Beslut 2019-06-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3077-19 

2019-06-14 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 77, årsredovisning 2018 
Dnr KS 2019-00039 1.2.4.1 

2019-06-14 
Dom 2019-06-13 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1189-19 

2019-06-14 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-17 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2850-18 

2019-06-19 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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2019-06-20 
Dom 2019-06-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2231-18 

2019-06-24 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-25 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3888-18 

2019-06-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3458-18 

2019-06-27 
Beslut 2019-06-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3435-19 

2019-06-27 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 126, revidering av regler och 
riktlinjer för finansverksamheten 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 127, riktlinjer för 
bostadsförsörjning 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 131, plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för Borås Stad 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

2019-07-01 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 292, information om ersättning för 
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 
Dnr KS 2019-00484 3.7.1.0 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 297, ekonomiska ramar 2020 
Dnr KS 2019-00038 1.2.4.1 
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2019-07-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 125, översyn av samtliga 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 277, rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr KS 2018-00913 1.1.2.1 

2019-07-01 
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 282, avtal om 
patientnämndsverksamhet 
Dnr KS 2019-00388 3.7.1.0 

2019-07-05 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2187-19 

2019-07-12 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3887-19 

2019-07-12 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-07-16 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3916-19 

2019-07-26 
Dom 2019-07-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3156-18 

2019-08-02 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2293-18 

2019-08-06 
Dom 2019-08-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18 
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2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2292-18 

 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2294-18 

2019-08-08 
Beslut 2019-08-07 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om anmälan 
enligt lex Sarah. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2019-00008 3.7.2.0 

2019-08-08 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2288-18 

2019-08-09 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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§ 122   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 

 

 

 



Protokollsanteckning   Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 
2019-08-26, § 117 

 
Sociala Omsorgsnämnden 

  2019-08-26 
 

   
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag   
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på dagens 
nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
 
Anna Christensen(M) 
 
Lars Lyborg (KD) 
 
Bill Bakkemose (M) 
 
Ulrika Gunnarsson (KD) 



 Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-08-26, § 119 

      

Initiativärende  utlämning beräkning av besparing. 

 

I åtgärdsplanen så ingår punkten omplacering hyresgäst. 
Omflyttning av hyresgäster för att effektivisera bemanning. 
Detta kommer enligt dokumentet ge en besparing på en miljon. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna vill se beräkningen för denna besparing. 
Hur förvaltningen kommit fram till besparingar på en miljon kronor.   

 

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden 

Anna Christensen(M) 

Lars Lyborg (KD) 

Bill Bakkemose (M) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
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