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§ 85  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
29 augusti 2022, klockan 16.30–17.30. 
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§ 86  

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mattias Karlsson med 
Lars Lyborg som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 31 augusti 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 87  

Allmänhetens frågestund 
Ingen från allmänheten närvarade. 
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§ 88  

Förvaltningen informerar 
- Verksamhetschef Richard Brevik informerar om att daglig verksamhet 

Bageriet håller tillfälligt stängt under hösten, tills ny bagare rekryterats. 

- Annica Sommar, chef för Kvalitet och utveckling, informerar kort om 
läget med den planerade verksamhetsövergången till Attendo. 

- Annica Sommar svarar också på fråga från Mattias Karlsson (M) 
angående läget med bankkort till brukare. Förvaltningen fortsätter att 
jobba med frågan, som visat sig vara svårlöst. Enligt 
Finansinspektionen, som förvaltningen haft möte med, gör nuvarande 
regler det svårt att hitta en rimlig lösning. IKT-samordnare Andreas 
Plotzki kommer att bjudas in till kommande sammanträde, för att 
informera mer om läget i frågan. 

- Förvaltningschef Magnus Stenmark sammanfattar hur sommaren varit i 
förvaltningens verksamheter och konstaterar att det varit den svåraste 
sommaren på mycket länge vad gäller bemanning.  
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§ 89  

Information: Brandskydd 
Förvaltningen har inget nytt att rapportera i nuläget. Arbetet med förbättrat 
brandskydd i verksamheterna fortsätter enligt upprättad plan och förvaltningen 
känner sig trygg med det. 
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§ 90 Dnr SON 2022-000871.1.3.1 

Riskanalys och Intern kontrollplan 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys och intern 
kontrollplan 2023 enligt bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en sammanvägning av gruppernas arbete kunde 13 risker identifieras. 
Sex av dessa bedöms ha riskvärde nio eller mer och fem av dem föreslås 
inkluderas i intern kontrollplan. De fem riskerna, med tillhörande riskvärde, 
(sannolikhet * konsekvens) anges nedan. 

• Risk att missförhållanden inte rapporteras, utreds och åtgärdas. 
(3*4=12) 

• Risk att personal saknar tillräcklig kompetens för att säkra 
verksamhetens kontinuitet och kvalitet. (3*4=12) 

• Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte motsvarar brukarnas 
behov. (3*4=12) 

• Risk att bristen på boendeplatser ökar inom LSS och socialpsykiatrin. 
(4*3=12) 

• Risk att personer kommer till skada om brand bryter ut i någon av 
förvaltningens verksamheter. (3*4=12) 

 

Risker med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Sammantaget 
pekar alla på risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt 
inte förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst 
om bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal 
och tillgodose behovet av boendeplatser. Det är delvis en fråga om budgeten är 
tillräcklig för verksamheten, men delvis en fråga om hur de resurser som står till 
buds används och fördelas. 

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget, eller ineffektiv användning 
av resurser, är att brukare inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Om 
risken inte hanteras kan det ytterst innebära att brukare blir utsatta för hot och 
våld, otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller att de inte får de insatser 
de har rätt till.  

Det är slutligen värt att nämna att riskanalysen med nödvändighet måste 
innehålla ett stort mått av prioritering. Alla risker kan inte finnas med i 
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riskanalys och kontrollplan, hur angelägna de än är. Ledstjärnan har varit att 
fokusera på de risker som slår mot själva hjärtat av Sociala 
omsorgsförvaltningens verksamheter – brukaren i centrum. Sådant som riskerar 
att hota brukarnas trygghet och säkerhet har därför haft ett företräde framför 
annat.  

De kontrollmoment som föreslås handlar till stor del om att säkerställa att 
Sociala omsorgsnämnden har korrekt information om nuläget. Av den 
anledningen är kartläggningar och inventeringar vanligt förekommande 
kontrollmoment. Syftet är att skapa en tillförlitlig grund för vidare åtgärder i 
syfte att hantera riskerna 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023 

2. Intern kontrollplan 2023 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-29 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr SON 2022-000891.1.3.1 

Mervärdesuppföljning 2021 Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden fanns fem mervärdesområden, 
med totalt 20 mervärden, angivna.  Mervärdena kan beskrivas som 
”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för brukare och personal utöver det 
som stipuleras av avtalets ska-krav. Uppföljning av mervärden syftar till att 
säkerställa att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. 

Mervärdesuppföljning genomförs halv- och helårsvis. Mervärdesuppföljningen 
för helåret 2021 visar en fortsatt positiv utveckling på så sätt att en större andel 
av mervärdena är helt godkända än vid föregående uppföljning. 

Beslutsunderlag 
1. Mervärdesuppföljning 2021 
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§ 92 Dnr SON 2022-001361.1.3.1 

Omförhandling avtal Attendo LSS Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

- att kompensera Attendo för minskad mängd platser på bostäder med 
särskild service LSS, 

- att ersättningen ska betalas ut som ökat dygnspris på bostäder med 
särskild service LSS från och med 1 januari 2022 (retroaktivt) till och 
med 31 december 2024, 

- att tillägget ska vara 3,04 procent av nuvarande dygnspris. 

- att formuleringen ”merkostnader” på förekommande ställen i skrivelsen 
ersätts med ”intäktsbortfall/utebliven intäkt”, då det är en mer korrekt 
beskrivning i sammanhanget. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Attendo LSS AB yrkar ersättning för extra kostnader som uppstått utifrån två 
situationer. 

1. Icke belagda platser på gruppbostäder LSS, inriktning personkrets 2, och 
servicebostäder LSS. För perioden januari till juni 2022 beräknas den extra 
kostnaden uppgå till 481 032 kr. 

2. Ökad bemanning kopplat till en enskild brukare med betydligt större behov 
än vad som kan förväntas inom ramen för insatsen gruppbostad. För perioden 
april till juni 2022 beräknas den extra kostnaden uppgå till 296 754 kr. 

Enligt Borås Stads Koncerninköp finns inte stöd i avtalet för att tillmötesgå 
Attendos yrkande. Sociala omsorgsnämnden (SON) har dock förståelse för 
svårigheten att driva verksamheterna med kvalitet och bärkraft då intäkterna 
minskat på grund av färre platser än det som angavs vid upphandlingstillfället. 
SON avser att behandla yrkande om ersättning utifrån Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) 17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde.  

Enligt LOU 17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde får ett kontrakt eller ett 
ramavtal ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets 
övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av 
kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än 

   1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och 
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   2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om 
varuupphandling eller upphandling av tjänst.  

Bedömning  
De merkostnader som uppstått på grund av tomplatser på gruppbostäder med 
målgrupp personkrets 2 förväntas inte återkomma i framtiden. Det beror dels 
på att en av dessa verksamheter, Söderäng, återtagits i egen kommunal regi och 
dels på att den andra verksamheten, Våglängdsgatan 91, i nuläget är fullbelagd 
och förväntas vara det inom överskådlig framtid.  

Däremot kan merkostnader för tomplatser på servicebostäder komma att 
kvarstå. Det står också klart att den satellitlägenhet som avvecklats på grund av 
brandskyddsföreläggande (Skogshyddegatan) inte kommer att återtas i bruk och 
att ytterligare en satellitlägenhet inom kort kommer att tas ur bruk 
(Nolhagagatan 38-52) av samma skäl.  

Den samlade volymen av platser på bostäder med särskild service LSS kommer 
därför att understiga det som var för handen vid tidpunkten för upphandlingen. 
Det bedöms därför vara skäligt att kompensera Attendo LSS AB för delar av 
intäktsbortfall. Ersättningen kan ske genom ökat dygnspris inom ramen för 
LOU 17 kap. 9 § Ändringar av mindre värde eftersom den sammanlagda 
ersättningen understiger tio procent av avtalets värde. 

Beräkning av ökat dygnspris omfattar perioden 1 januari 2022 till 4 december 
2024 och utgår från merkostnader på grund av minskat antal platser på bostäder 
med särskild service LSS.  Enligt beräkningar bör tillägget vara 3,04 procent av 
nuvarande dygnspris. 

 

Beslutsunderlag 
1. Omförhandling avtal Attendo LSS Borås 
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§ 93 Dnr SON 2022-001101.1.3.1 

Uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapport enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en 
privat utförare, ska kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp 
verksamheten. Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande 
politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad.  

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och 
systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra 
måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och 
oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens 
insyn. Uppföljning 2022 ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti 
2022 och omfatta perioden 2021-07-01 till och med 2022-06-30. 

Innehållet i rapporten har delgivits Sociala omsorgsnämnden vid flertalet 
tillfällen under perioden som rapporten avser, bland annat inom ramen för 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, mervärdesuppföljningar och 
sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål.  

Rapporten inbegriper uppföljning av utförare av kommunal verksamhet inom 
ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot inte utförarna 
inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2022 
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§ 94 Dnr SON 2022-000371.1.3.1 

Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
tas bort från författningssamlingen. Avgiften för mat räknas upp och inkluderas 
istället i Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning vid nästa revidering av den. Sociala 
omsorgsnämnden beslutar också att avgiften för resor tas bort.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt.  

I taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år ingår avgifter för mat under 
korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och från 
lovtillsynen.  

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
avgifterna för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur andra 
kommuner gör. Förvaltningen bedömer dock att avgiften för mat i taxan 
behöver revideras då ingen uppräkning av den gjorts sedan 2009.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa tas bort från 
författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att innehållet flyttas till 
”Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning” som antas av Kommunstyrelsen och revideras årligen. 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor utgår då resorna 
är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad erbjuder. 

Förändringen av taxan kommer att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare Det anses dock inte vara en betydande stor summa och där 
med inte få några större konsekvenser. För sociala omsorgsnämnden innebär 
förändringen något ökade intäkter. Intäkterna motsvarar dock bara kommunens 
livsmedelskostnader för ändamålet, så det blir snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  
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Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 
12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

2. Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
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§ 95 Dnr SON 2022-000361.1.3.1 

Remiss: Taxa för boende i familjehem eller elevhem 
enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att taxa för familjehem och elevhem enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tas bort från 
författningssamlingen fr.o.m. det datum då taxan har omarbetas och inkluderas 
i en gemensam taxa för sociala omsorgsnämndens insatser.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt. 

Sammanfattningsvis beskriver taxan att skälig avgift för bostad kan tas ut av 
unga i familjehem eller elevhem som har egen inkomst, i enlighet med 19 § LSS.  
Familjehem och elevhem är former av insatsen 9§8 LSS tillsammans med 
bostad med särskild service för barn och unga. 

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
det är rimligt att fortsätta ta ut boendekostnaden som taxan avser. Det är i linje 
med lagstiftning och överensstämmer med hur andra kommuner gör.  Sociala 
omsorgsförvaltningen föreslår dock att taxan ska innefatta avgifter för hela 
insatsen 9§8 LSS och inte enbart familjehem eller elevhem. Sociala 
omsorgsförvaltningen har dessutom identifierat behov av att samla alla 
nämndens avgifter i en gemensam taxa.  

Sociala omsorgsförvaltningens förslag är därför att taxa för familjehem och 
elevhem enligt LSS utgår från författningssamlingen fr.o.m. det datum då en 
gemensam taxa beslutas och omarbetas enligt ovanstående resonemang.  

Sociala omsorgsförvaltningen ser i dagsläget inte några konsekvenser för den 
målgrupp som taxan avser utifrån ovanstående bedömning 

Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för boende i familjehem eller 
elevhem enligt LSS 

2. Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS               
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§ 96 Dnr SON 2022-000541.1.3.1 

Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till 
kriminella 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Motion: Utveckla stödet för 
anhöriga till kriminella. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Motion: Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella.  

Motionen inkom till Kommunfullmäktige 2022-02-24 och remitterades till 
Kommunstyrelsen. 

Motionen är väckt av Sverigedemokraterna och man framhåller i den att 
anhörigstödet i Borås Stad är under ständig utveckling. Det finns 
stödfunktioner för anhöriga till den som är sjuk, har ett missbruk, mår psykiskt 
dåligt, eller har en funktionsnedsättning. Sverigedemokraterna framhåller i 
motionen att det visserligen finns ett visst stöd för anhöriga till kriminella, men 
att man efterlyser en kraftsamling i staden för att bygga ut ett sådant stöd. 

I motionen föreslås därför Kommunfullmäktige besluta att lämplig nämnd 
utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även omfatta 
anhöriga till kriminella. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka den remitterade motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till kriminella, 2022-04-27 
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§ 97 Dnr SON 2022-000921.1.3.1 

Remiss: Miljöprogram 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka svar på Remiss: Miljöprogram 
med bifogade synpunkter, samt med följande tillägg: 

- I förslaget till Miljöprogram anges att anställda och förtroendevalda ska 
gå en miljöutbildning vart 3:e år. Sociala omsorgsnämnden vill se en 
ändring av intervallet till vart 4:e år, då det bättre överensstämmer med 
de förtroendevaldas mandatperioder. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslag till nytt 
Miljöprogram för Borås Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden har skickat ett förslag till nytt Miljöprogram på 
remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad. Miljöprogrammet ska ersätta 
tidigare miljömål och miljöpolicy. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram, Miljöbalken och den lokala 
miljön har varit utgångspunkter i framtagandet av programmet. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Programmet framhåller också 
att Borås Stads miljöarbete ska grunda sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som 
innebär att verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar 
med olika frågor. 

Syftet med Miljöprogrammet är att fungera som en del i en övergripande 
plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och 
systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen. 

Alla nämnder och bolag i Borås Stad ska arbeta med att integrera 
Miljöprogrammet i sina verksamheter. 

Sociala omsorgsnämnden anser att det är positivt att miljöarbetet i stadens 
verksamheter får en tydligare struktur. Miljöprogrammet förefaller vara ett steg i 
rätt riktning, men nämnden vill skicka med några synpunkter inför en slutgiltig 
utformning av programmet. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka svar på remiss Miljöprogram, med 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Miljöprogram, med bilagor, 2022-05-10 
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2. Skrivelse: Svar på Remiss: Miljöprogram, SON 2022-00092 
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§ 98 Dnr SON 2022-001181.1.3.0 

Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 

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 2022 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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§ 99 Dnr SON 2022-001281.1.3.1 

Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi 
bussvändplats 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att avstå svar angående detaljplan för 
Sandevi bussvändplats. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för 
Sandevi bussvändplats. 

Planområdet avser ett mindre område i anslutning till infarten till Sandevi 
idrottsplats vid korsningen Sandevi gränd och Alingsåsvägen. Planens syfte är 
att möjliggöra utbyggnad av en trafiksäker bussvändslinga. 

För att säkerställa byggnation, fortsatt skötsel och ansvar för väganordningen 
krävs en ändring av gällande detaljplan. 

Sociala omsorgsförvaltningen har inget att tillägga angående den planerade 
ändringen och Sociala omsorgsnämnden föreslås därför besluta att avstå svar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Sandevi bussvändplats, BN 
2021-647, 2022-07-07 
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§ 100 Dnr SON 2022-001341.1.3.1 

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att retroaktivt godkänna Taxa för vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, 2022-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med regeringens vårändringsbudget för 2022 och höjt bostadstillägg för 
pensionärer ändras även minimibeloppet för fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen från och med 2022-08-01. 

Höjningen av bostadstillägget för pensionärer innebär att kommunen i vissa fall 
skulle kunna ta ut en motsvarande högre avgift av den enskilde för 
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen. För att motverka en sådan 
negativ konsekvens höjs det minimibelopp som används för att fastställa 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. 

I och med denna lagändring som träder i kraft behöver även Borås Stads taxa 
för vård och omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning justeras. 

Beslutsunderlag 
1. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 
202208 
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§ 101 Dnr SON 2022-000261.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. juli 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat till och med juli på 
6 531 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. Prognosen bygger 
på månadsresultatet efter maj och en ny prognos kommer att göras i samband 
med delårsbokslutet per augusti. 

Årets buffert för oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert 
kan behövas under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan 
tillkomma nya externa placeringar, fler beslutade timmar personlig assistans LSS 
m.m. 

 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport juli 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 102 Dnr SON 2022-001081.1.3.1 

Budget 2023:1 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget 2023 - 
planeringsunderlag. 

Sociala omsorgsnämnden begär kompensation med 22,0 mkr i budget 2023 
avseende följande poster: 

• Gruppbostad LSS - Gamla Kyrkvägen: 12,2 mkr 

• Korttidsboende socialpsykiatrin: 2,0 mkr 

• Fler verkställda beslut daglig verksamhet: 4,5 mkr 

• Gruppbostad LSS - personkrets 3: 1,5 mkr  

• Ökad hyreskostnad p.g.a. gemensamhetsytor: 1,3 mkr 

• Gruppbostad LSS - Sörmarksliden: 0,5 mkr 

Enligt Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2023 ska nämnderna 
kompenseras för ökat PO-pålägg men med beaktande av att PO-pålägget har 
sänkts under 2022. Sociala omsorgsnämnden anser att kompensation bör ges 
för hela kostnadsökningen av PO-pålägget som till 2023 uppgår till 3,5%-
enheter. 

Uppgift om deltagande i beslut 
Mattias Karlsson (M) och Anna Christensen(M) deltar ej i beslutet. 

Lars Lyborg (KD) deltar ej i beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämndens förmåga att kunna kraftsamla och lägga fokus på rätt 
målområden är centralt för att klara grunduppdraget. Målområdena är: 

• Sociala omsorgsnämnden ska arbeta för att varje brukare ska kunna vara 
delaktig och ha inflytande över sin livssituation. Nämnden utgår ifrån brukarnas 
behov och använder deras upplevelser för att förbättra verksamheten. 
Nämnden säkerställer att arbetssätten bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt utvecklar arbetssätten för att möta framtida behov. 

• Sociala omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att stärka 
arbetsgivarvarumärket rekryteras morgondagens medarbetare. Genom att 
rekrytera utifrån kompetens lyckas nämnden få rätt person på rätt plats. Stöd 
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och insatser ges med god kvalitet tack vare bra introduktioner och systematisk 
kompetensutveckling. Arbetsmiljön ger medarbetare förutsättningar att göra ett 
bra jobb, trivas och utvecklas på Sociala omsorgsnämnden. Nämnden är stolt 
över det meningsfulla arbete som görs för våra brukare varje dag. 

Sociala omsorgsnämndens preliminära budgetram för 2023 uppgår till 779,2 
mkr. I budget 2023 - planeringsunderlag för Sociala omsorgsnämnden har 
kommunbidraget fördelats till nämndens verksamheter. 

I planeringsunderlaget för budget 2023 har det antagits att statsbidraget för att 
säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer fortsätter med samma 
belopp under 2023 (4 mkr).  

Nämnden har fått högre hyreskostnader för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin samt för en gruppbostad LSS. Kostnaden avser 
gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare har betalats av 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår till 1,3 mkr 
och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget från personal till 
lokaler. Nämnden bör få tillskott för hyresökningen som enbart beror på att 
betalningsansvaret för gemensamhetsytor flyttat från 
Lokalförsörjningsnämnden till Sociala omsorgsnämnden. 

Under första kvartalet 2023 färdigställs gruppbostaden Sörmarksliden. 
Nybyggnationen innebär en flytt av en befintlig gruppbostad och en 
hyresökning för nämnden med 0,5 mkr. 

Genom en verksamhetsövergång där förvaltningen lämnade över en 
gruppbostad med personkrets 1 till entreprenad och tog emot en gruppbostad 
med personkrets 2 möjliggjorde att skapa platser för personkrets 3. Nämnden 
har inte tidigare drivit gruppbostad för personkrets 3. Gruppbostaden för 
personkrets 3 kräver en högre personalbemanning än gruppbostaden som 
lämnades över till entreprenad. För att kompensera för ökade kostnader ser 
nämnden att det behövs tillskott med 1,5 mkr. 

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. Volymökningen ger nämnden högre kostnader än 
budgeterat för ersättning till externa utförare inom LOV (lagen om valfrihet) 
samt till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare på daglig 
verksamhet ger även en högre kostnad för habiliteringsersättningen. 
Volymökningen gör att nämnden behöver kompenseras med 4,5 mkr i utökad 
budgetram. 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får fler åldersrelaterade 
sjukdomar som kräver ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Nämnden 
kommer att färdigställa en gruppbostad LSS med inriktning äldre under första 
kvartalet 2023, vilket även kommer att innebära en nettoökning av 5 platser 
LSS. För att driva gruppbostaden begär nämnden kompensation med 12,2 mkr. 
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Vid årsskiftet kommer korttidsboendet för socialpsykiatri att flytta till nya 
lokaler och samtidigt görs en utökning av antalet platser från dagens fyra platser 
till sex platser. Nämnden behöver en utökad budgetram med 2 mkr för 
volymökningen. 

Lagändringarna om stärkt rätt till personlig assistans som träder i kraft den 1 
januari 2023 kommer att innebära att fler personer beviljas assistans av 
Försäkringskassan samtidigt som fler personer också kan få assistans beviljad av 
kommunen. Detta kommer att innebära ökade kostnader för Sociala 
omsorgsnämnden, men i dagsläget är omfattningen oklar. 

Nämnden är skyldig att ersätta privata assistansbolag för merkostnad vid 
ordinarie assistents sjukfrånvaro. Fram till och med mars i år har staten tagit en 
del av kostnaden för sjukfrånvaron vilket gör att kostnaderna inför 2023 är 
svåra att prognostisera. 

I kapitel 2 Utmaningar, risker och möjligheter – Omvärldsanalys samt i kapitel 7 
Arbetsgivarpolitik beskriver nämnden bland annat att målgruppen har 
förändrats med avseende på brukare med komplex problematik. För att 
personalen ska få bättre förutsättningar att hantera komplexiteten i arbetet och 
få en mer hållbar arbetsmiljö behöver nämnden kompetensutveckla personalen. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska ramar 2023 ska nämnderna 
kompenseras för ökat PO-pålägg men med beaktande av att PO-pålägget har 
sänkts under 2022. Nämnden anser att kompensation bör ges för hela 
kostnadsökningen av PO-pålägget som till 2023 uppgår till 3,5%-enheter. 

Till budgeten bifogas även förslag till Taxa för vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning för överlämnande till Kommunfullmäktige 
för fastställande. 

 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2023 - planeringsunderlag 

2. Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 

3. Protokoll samt risk och konsekvensanalys från MBL-förhandling 
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§ 103 Dnr SON 2022-000101.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 
 
1. Protokoll 2022-06-14 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2. Protokoll 2021-06-08 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, FSG 
Dnr SON 2022-00107 2.3.1.1 
 
3. Lönebeslut SOF HSV 220711, Kvartal 2, 2022 
 
4. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00106 3.7.0.3. 
 
5. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00113 3.7.0.3 
 
6. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00093 3.7.0.3 
 
7. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00111 3.7.0.3 
 
8. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00103 3.7.0.3. 
 
9. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00100 3.7.0.3 
 
10. Redovisning av anställningsbeslut SOF 220812 
 
11. Protokoll 2022-08-22 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, 
FSG 
Dnr SON 2022-00107 2.3.1.1 
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§ 104 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 2022-06-22, § 132, Svar på motion av 
Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 
Dnr KS 2019-00536 1.1.1.1 
 
2. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-06-22, § 108, Revidering av 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
Dnr KS 2022-00347 1.2.2.2 
 
3. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-06-22, § 112, Tilläggsbudget 2022 
Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 
 
4. 2022-07-12 
Slutligt beslut 2022-07-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1709-22. 
 
5. 2022-08-10 
Dom 2022-08-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 993-22. 
 
6. Avgivet svar till IVO 2022-08-17 med kompletterande uppgifter om ej 
verkställda beslut 
Dnr SON 2022-00098 1.1.3.25 
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§ 105  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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