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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

 
Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 8 juni 2020 kl. 17:30 
 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 
sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35.). 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
   

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Förvaltningen informerar 
  

 

4.  Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2020  
Dnr 2020-00034 1.2.4.1 

Bifogas senare 

5.  Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 
Dnr 2020-00038 1.1.3.1 

 

6.  LUPP 2017 - delrapportering åtgärdsplan 1,5 år 
Dnr 2020-00009 1.1.3.1 

 

7.  Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2019 
Dnr 2020-00068 1.2.4.1 

 

8.  Initiativärende: Angående Daglig verksamhet - Vingen och 
Bageriet 
Dnr 2020-00080 1.1.3.1 

 

9.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00001 1.1.3.1 

 

10.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.1 

 

11.  Övriga frågor 
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Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård” och skickar yttrandet till 
Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva 
platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. Vårdplatserna drogs 
ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, 
ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 vårdas dels patienter som behöver 
rehabilitering efter operativa ingrepp eller är under utredning för framtida boende, och 
dels patienter som vårdas i livets slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att 
blanda de olika patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité 
och ge trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 
svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer som inte 
är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ta 
initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett 
Hospiceboende, alternativt ett separat boende för palliativ vård, i enlighet med 
motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. Kommunen 
ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och läkartillgång som inte finns 
i kommunen och inte ryms inom hälso- och sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är 
ovanliga och de flesta hospice drivs genom stiftelser. 
 
Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt 
för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för 
hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. 
 
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre 
svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller andra symtom 
och problem av psykologisk, social och existentiell art är av största vikt. Den största 
delen av den palliativa vården sköts av kommunernas hemsjukvård. Västra 
Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av patienterna behöver specialiserad 
palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda team i patientens hem ibland i 
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samverkan med hemsjukvården, på speciella vårdavdelningar eller på ett hospice. I 
Västra Götalandsregionen finns tre hospice i Göteborg och ett i Lidköping. 
 
På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra Älvsborg). 
Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan med hemsjukvård 
och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa vårdplatser. Palliativ vård från 
PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs sjukhus arbetar alltså redan strukturerat 
med palliativ vård. 
   
Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en korridor är 
avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet arbetar i lag, med ett 
lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som arbetar med palliativ 
inriktning består av personer som önskar att arbeta med denna vårdform och som 
bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både arbetslaget och brukare är knutna till 
en sjuksköterska som har inriktning palliativ vård. Eftersom enheten är delad i 
korridorer är olika patientgrupper inte blandade. Det har heller inte inkommit några 
synpunkter kring varken boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter. 
  
Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en gemensam 
process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Processen 
med tillhörande instruktioner och rutiner färdigställdes hösten 2019 och en 
implementering i berörda förvaltningar sker under våren 2020. I processen finns i 
nuläget en kompetensplan framtagen för legitimerad personal samt enhetschefer i 
vårdnära verksamheter. Under 2020 kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan 
utarbetas som riktar sig till baspersonalen samt handläggarna. 

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många som 
beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Social omsorgsnämnden saknar även 
statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin vård och omsorg i 
livets slutskede. 
 
Sociala omsorgsnämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att utveckla 
och kvalitetssäkra processen för palliativ vård.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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2020-02-19 

Motion 

 

 

Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård 
 
Alla drabbas vi av personliga förluster såväl i våra familjer som i vänskapskrets och arbetsliv, men det 

är när sjukdom och död drabbar oss själva eller våra närmaste, som vi stannar upp och reflekterar över 

sjukvårdens förmåga eller brister. 

 
Det är hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar uppdragen mellan huvudmän. Kommunen ansvarar för 

den kommunala hemsjukvården, som kan inkludera sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Många personer, som är i livets slutskede, där det inte längre finns några botande möjligheter vårdas i 

sina hem. Ibland är det deras eget önskemål, men faktum är att det finns få andra möjligheter, annat än 

så kallat korttidsboende. Många patienter stannar kvar inom sjukhusvården om den palliativa vården 

inte blir alltför lång. Då måste sjukhuset söka efter annan vårdplats, eftersom bristen på platser inom 

slutenvården är stor. Det är emellertid av största vikt att kommuninvånarna ges möjlighet att välja var 

man den sista tiden i livet vill vårdas. 

 
Målet med vård i livet slutskede, så kallad palliativ vård, är att ge bästa möjliga lindring av smärta 

och andra symptom, så även av fysiska, psykologiska och existentiella aspekter. 

Vårdas patienten i hemmet finns hjälp att få från hemtjänst, hemsjukvård samt vid behov även stöd 

från det palliativa teamet från sjukhuset. För att ta del av det Palliativa teamets tjänst krävs remiss 

samt antingen en svår psykosocial situation, eller så svåra symptom att dessa inte går att lindra inom 

öppenvården. Vid vård i hemmet ställs stora krav, dels på den kommunala vårdinsatsen och dels på 

vårdtagarens anhöriga. För de närstående kan den psykiska pressen att vårda sin anhörige i hemmet 

bli mycket stor. 

 
Borås har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva platser på Våglängdsgatan, men 2013 lades 

detta ner och vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 

207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. Beslutet innebar i stort att man körde över en oerhört utsatt 

och svag patientgrupp. Att ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt togs bort. Orsaken till 

neddragningen skulle, enligt kommunen, bero på minskad efterfrågan på palliativ vård och ”tomma” 

platser, men enligt det Palliativa registret i Kalmar, som fungerar som ett hjälpmedel för att förbättra 

vården för döende, ansågs situationen vid den tiden vara tvärtom. Kön till den särskilda vården för 

döende är ständigt lika lång och många hinner inte få någon plats. Statistik från åren mellan 2017 och 

2019 visar att 100 personer avlidit på korttidsboende i Borås. 
 

På Sörmarksgatan 207, Hulta ängar, vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa 

ingrepp eller är under utredning avseende framtida boende och dels patienter som vårdas i livets 

slutskede. Att blanda dessa olika patientgrupper är olämpligt. Den kategori av kommunal vård som 

Hulta ängar representerar, utmärks av ett starkt tryck på verksamheten att tillämpa kortast möjliga 

vårdtid med krav på snabb utskrivning till hemmet eller annat permanent boende. Det finns tråkiga 

exempel där döende patienter tvingats till vårdplanering några timmar före dödsfallet. 

 

 

 



 

 

Patienter som är föremål för palliativ vård och närmar sig livets slut behöver en god miljö, 

avskildhet och ro i syfte att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. 

Den palliativa vården kräver också att det finns ständigt närvarande personal som är särskilt 

utbildad inom detta område. 

 
Hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende patienter baserad på respekt för personlig integritet, 

god omvårdnad och symptomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. 

Ordet hospice betyder gästfrihet, vilket är en relation mellan den som är värd och den som är gäst. Ett 

hospice erbjuder en varm miljö med inredning i lugna färger, gröna växter, blommor och levande ljus. 

Exteriören är också viktig och ska ge möjlighet att vår- och sommartid komma ut i en grönskande oas. 

Vård på ett hospice ger närstående möjlighet att enbart koncentrera sig på att vara hos och med sin 

anhörige eftersom hospicets kompetenta personal ansvarar för den praktiska vården. Vårdtagaren bör 

vara omgiven av specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Målet är att främja livskvalité och 

ge trygghet så att svårt sjuka patienter den sista tiden i livet kan leva ett aktivt och värdigt liv. I 

Göteborg finns tre hospice, Borås borde kunna erbjuda åtminstone en sådan möjlighet; ett särskilt 

boende för palliativ vård. Det finns uppfattningar att ett hospice ska betraktas som slutenvård inom 

den sjukhusgemensamma verksamheten alternativt drivas i stiftelseform. Om man skulle vilja, finns 

emellertid möjligheter, att utreda hur Borås stad kan gå vidare i denna fråga, 

 
Den viktigaste frågan är emellertid att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från 

rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. Detta skulle innebära att 

kommunen vill prioritera att ge denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 

professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. 

 

 
Sverigedemokraterna föreslår 

 
att uppdra Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till att, i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende 

för palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner.  

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  

Ledamot Kommunfullmäktige  
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LUPP 2017 - delrapportering åtgärdsplan 1,5 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner delrapportering av LUPP 2017 – 
åtgärdsplan 1,5 år och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 
1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut.  

Sociala omsorgsnämndens arbete med åtgärderna beskrivs i bifogad tabell.               

Beslutsunderlag 
1. LUPP – delrapportering 1,5 år, Sociala omsorgsnämnden                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

 
Maja Karlsson 
Handläggare  
 

 

 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 
1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut. 
Beskriv med hjälp av tabellen nedanför hur arbetet med åtgärderna har gått.  

 
 
Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp 
inom aktiviteten 

Starta upp 
Schysst kompis i 
aktuella korttids 
och lägergrupper. 
Arbeta med 
förebyggande 
och stärkande 
arbete inom 
korttidsverksamh
et, mobbing, 
självkänsla, 
normer och 
värderingar. 

Detta har 
genomförts i 
lägergrupperna 
innan under 
2017-2018. 
Planen var att vi 
skulle köra ”del 
2” under 2019, 
men först skulle 
personalen få 
studiecirkelledar
-utbildning, 
vilket sköts upp 
flera gånger av 
olika skäl och 
sedan var det 
inte längre 
aktuellt då 
lägerverksamhet
en nu avvecklas. 
 
Korttiden 
Tegnérgatan 
arbetar aktivt 
med Schysst 
kompis i vissa 
grupper. Planen 

I forumet för 
Schysst kompis 
ges möjlighet 
att diskutera 
och lära sig 
hantera känslor 
och socialt 
samspel under 
strukturerade 
former. 
Personalen 
upplever att 
arbetet ger en 
tryggare och 
mognare 
grupp.  

Då lägerverksamheten 
ska avvecklas kvarstår 
inget framtida arbete. 
 
Tegnérgatan ska 
överföra kunskapen till 
enheten Kullagården.  
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är att 
personalen på 
Tegnérgatan ska 
föra vidare 
kunskapen till  
enheten 
Kullagården. 

Erbjuda personal 
inom korttids, 
lägerverksamhete
n, 
kontaktpersoner 
och ledsagare 
som arbetar med 
ungdomar 
utbildning i våld 
och normer. I 
samarbete med 
en ”kommun fri 
från våld”. 

Gällande 
lägerverksamhet
en skulle 
personalen få 
studiecirkelledar
-utbildning, 
vilket sköts upp 
flera gånger av 
olika skäl och 
sedan blev det 
inte åter aktuellt 
då 
lägerverksamhet
en nu avvecklas 
(samma som 
ovan). 
 
Personal inom 
korttids har fått 
utbildning 
under 2018. 

Kunskapen om 
våld och 
normer 
skapade en 
större 
förståelse och 
bra 
diskussioner 
hos personalen 
på korttids. 
Personalen 
arbetar med 
diskussionsfråg
or på APT, 
samt att 
personal är 
uppmärksam 
på våld/hot 
som 
förekommer 
via teknik 
(mobiltelefoni, 
nätet, sociala 
medier). I 
verksamheten 
har man tagit 
fram rutiner 
för hur 
personalen ska 
agera både 
förebyggande 
mot 
kränkningar 
och hantera 
när 
kränkningar 
uppstår.  

Att fortsätta arbeta 
förebyggande med 
ungdomarna för att 
stärka deras självkänsla 
för att motverka 
våld/mobbing/kränknin
gar.  
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Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för 
Sociala omsorgsnämnden 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelse och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2019 till handlingarna.        

Sammanfattning  
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och 
årsredovisning 2019. 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 vi att målvärdena för två av de tre indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktiges enda 
uppdrag till nämnden är genomfört.  

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i 
Sociala omsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar 
och kontroller gällande hantering av avgifter.  

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av 
avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om nämnden 
fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms 
inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra 
transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har 
bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Revisionen bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019.               
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Beslutsunderlag 
1. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden år 
2019                              
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för  
Sociala omsorgsnämden år 2019

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och om
fattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är genomfört.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Sociala omsorgs
nämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande han
tering av avgifter. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess 
intentioner inom området. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärende beredningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 20200330

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Sociala omsorgsnämnden 2019
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 21 127 tkr jämfört med budget 2019. Stadsrevisionen 
noterar att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 
Nämnden har under året upprättat en åtgärdsplan för ekonomisk balans innan bufferten tagits 
i anspråk för att täcka underskott.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den största negativa budgetavvikelsen är personalkostnaderna som avviker totalt med 

ett underskott om 173 600 tkr. Nämnden anger att det ökade vård och omsorgsbehovet 
som kopplas till fler äldre i boenden och mer komplexa diagnoser hos nämndens mål
grupper ställer krav på ökad bemanning. Ohälsotal är den andra stora faktorn som leder 
till höga personalkostnader och en negativ budgetavvikelse. Utöver detta är gällande 
kollektivavtal med fokus på heltid, korta och långa arbetspass och inga delade turer ko
stnadsdrivande. Förvaltningen har under året startat ett arbete med optimerad beman
ning och samplanering.

• Inom området vård och omsorg i särskilt boende finns ett underskott gentemot budget 
vad gäller externa placeringar, institutionsvård och boende för psykiskt funktionshin
drade. Avvikelsen 2019 för externa placeringar inklusive tvång i öppenvård är ett under
skott om 13 900 tkr. Underskottet kan enligt nämnden kopplas till samsjuklighet men 
också för att vissa insatser inte kan tillgodoses på hemmaplan. Hemmaplanslösningar i 
form av stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt 
öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska 
fungera. Arbetet med att externt placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att be
hoven ska tillgodoses i hemkommunen har bedrivits under året och fortsätter under 2020.

• Insatser enligt lagen om särskild service (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) har en 
budgetavvikelse för året om ett underskott på 13 381 tkr. Antalet personer med insatsen 
personlig assistans enligt LSS har succesivt ökat med 2030 timmar under 2019. Den 
stora övervältringen till nämnden från Försäkringskassan skedde under 2017 och denna 
volymökning kvarstår, dels genom kostsamma ärenden inom personlig assistans men 
också genom att verkställa beslut om bostad med särskild service till denna målgrupp som 
fått assistansersättningen indragen. 
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• Området vård och omsorg i ordinärt boende avviker med ett underskott om 5 692 tkr. 
Nämnden har haft väsentligt ökade kostnader för ett par individärenden p.g.a. om
fattande behov av omvårdnad och tillsyn. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin 
kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära behov av köpta externa 
placeringar och medföra ökade kostnader. Nämnden arbetar aktivt med att tillgodose 
behoven inom den egna verksamheten för att individen ska ges möjlighet att vistas på 
hemmaplan.

• Den totala summan för Försäkringskassans kostnadsövervältring som nämnden begär 
kompensation för i årets bokslut uppgår till 10 950 tkr. Nämnden begär därutöver kom
pensation för kostnader med 650 tkr avseende sommarkolonin på Kärragården. Personer 
med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett 
resultat att 65års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård och äldrenämn
den togs bort 2019. Nämnden fick inför året ingen budget för de överflyttade brukarna. 
Nämnden begär kompensation för 2019 års kostnader med 3 800 tkr. Totalt begär 
nämnden kompensation från Kommunstyrelsen med 15 400 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   1   1  0 – av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 2 av de 3 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärdet för indikatorn om 8 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall 
om 8,4 %. Sjukfrånvaron har dock minskat jämfört med 2018. Förvaltningens insat
ser mot höga sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation så som 
närvarande ledarskap, delaktighet, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kom
petensutvecklingsarbete och transparent beslutsprocess. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet för indikatorn om 27 årsarbeten uppnås inte och nämnden redovisar ett utfall 
om 51,6 årsarbeten för 2019. Arbetad tid för timavlönade har jämfört med föregående år 
ökat med 8,7 årsarbeten. Hög personalomsättning och sjukfrånvaron anges av nämnden 
som en anledning till ökningen. Detta då ordinarie personal ersatts med timavlönad 
personal vid frånvaron. Rekrytering av timavlönad personal till förvaltningen decen
traliserades from 1 januari 2019. Vidareutveckling av verksamheten vid bemanningsen
heten pågår med målet att förutom att bemanna vid akut frånvaro också vara behjälplig 
vid bemanningsplanering. Arbetet med optimerad bemanning är  enligt nämnden ett 
utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att minska andelen timavlönad 
personal på förvaltningen.
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt 
nedanstående. 

0   0   1   0 – av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Uppdraget har nämnden genomfört under året. 

0   0   1   0 – av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 gett åtta uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte 
genomförda.

0   2   6   0 – av 8 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Gränsdragning och samverkan LSS och SoL
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 
65 år och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård 
och äldrenämnden. Även hälso och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt 
ansvar för verksamhet som vänder sig till alla barn 018 år med behov (SoL, LSS, HSV). Sociala 
omsorgsnämnden och Vård och äldrenämnden fick i samband med beslutet ett förändrat re
glemente.

Sociala omsorgsnämnden har i sin riskanalys för 2019 identifierat risk i gränssnitten mellan 
nämnden och Vård och äldrenämnden med anledning beslutet 2018. Risken har varit en del 
av nämndens plan för intern kontroll och har följts upp under året. Sociala omsorgsförvalt
ningen har under året haft regelbunden dialog och partssammansatt arbetsgrupp med Vård och 
äldreförvaltningen utifrån reglementet. Analysen är att reglementet tolkas olika av de berörda 
förvaltningarna och vilka personer som är respektive förvaltnings målgrupper uppfattas olika. 
För att klargöra frågan har en tillämpningsanvisning/rutin tagits fram under året. Syftet har varit 
att tydliggöra ansvar och roller och öka brukarnas trygghet i vem som ansvarar för stöd, service 
och omsorg under dygnets olika timmar.

Dialogen förvaltningarna emellan har enligt förvaltningen bidragit till en ökad transparens och 
en medvetenhet om de svårigheter som finns kopplat till ansvarsfördelningen. Under inledningen 
av 2019 genomfördes regelbundet samverkansmöten på verksamhetschefsnivå tillsammans med 
Vård och äldreförvaltningen. Inledningsvis genomfördes mötena varje vecka för att därefter 
ske per månad. I slutet på 2019 har inga planerade möten genomförts. Under 2020 kommer 
samverkansmöten utifrån gränsdragning att ske vid behov. 
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Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild 
service för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med 
funktionshinder.

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL har varit fortsatt 
stort. Vid årets slut fanns 12 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och fem enligt SoL. 
Den genomsnittliga tiden sedan besluten var avseende LSS 761 dagar och avseende SoL 533 
dagar. Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder för 
särskild service inom Borås Stad.

Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av 
att lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går 
bygga om till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter 
när de blir lediga. 

Två nya gruppbostäder har färdigställts under 2019. Planerad nybyggnation av tre gruppbostäder 
2019 har flyttats fram till inflyttning i mars 2021 och december 2021 samt en utbytesbostad till 
december 2021.

Nämnden beskriver i lokalresursplanen 20192021 angelägenheten av nybyggnation och att inte 
fullvärdiga boenden åtgärdas för att nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan risk för 
framtida vitesförelägganden. Fler gruppbostäder behövs både för att ersätta äldre och ej funk
tionella enheter samt för att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service enligt i egen 
regi. Ett arbete med att kartlägga om brukare kan göra bostadskarriär i grupp och servicebostäder 
ska även påbörjas i förvaltningen. 

Ny samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso och sjukvård som gäller from 20180101 ersatte 
den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen (VGR) som reglerar kommunens betalningsansvar och in och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR 
samt Västkom. Överenskommelsen innebär att kommunens betalningsansvar för utskrivningsk
lara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar fram till 2020. SRO har beslutat 
att 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk 
vård och som omfattas av överenskommelsen 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat 
att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 20200101 till 20200331 inträder kom
munens betalningsansvar efter 7 dagar. From 20200401 regleras betalningsansvaret på samma 
sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med gran
skningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt 
och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.
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I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att 
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighet
sprincipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över 
sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer 
efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister 
bl.a. i Sociala omsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kon
troller gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen 
identifierat brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga 
processer som berör hantering av taxor och avgifter.  Berörda nämnder bör därutöver upprätta 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att 
beräkningen blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att  be rörda nämn
der bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Samverkan med externa aktörer kring barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. 
Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas 
så att förutsättningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kom
pletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för 
samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med gransk
ningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha 
en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärende
beredningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Sociala omsorgsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen 
är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
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Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföl
jning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 58 risker. Planen för intern kontroll omfattade 25 kontrollmoment. 
Nämnden har under året följt upp sammantaget åtta kontrollmoment i planen för internkontroll 
och en åtgärd för att minimera en risk med hög riskbedömning i samband med rapportering för 
Tertial 1 och 2.  Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2020. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 20190923 med Sociala omsorgsnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda up
pdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indika
torer. Kommunfullmäktiges uppdrag avseende 2019 har nämnden genomfört. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden och uppdrag 
för året.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 21 127 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisnin
gen. Stadsrevisionen noterar att nämnden i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. 
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Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhet
sprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan 
för intern kontroll för året. Nämnden har under året följt upp sammantaget åtta kontrollmoment 
i planen för internkontroll och en åtgärd för att minimera en risk med hög riskbedömning i 
samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmo
ment och gjort en uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna 
kontrollen innehåller analyser och åtgärder.  

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Sociala om
sorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat 
brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer 
som berör hantering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga 
rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen 
blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämndens samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att 
Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för sam
verkan med externa parter förbättras. 

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kom
pletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Berörda nämnder behöver säk
erställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer 
omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer 
som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms inte ha 
en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärende
beredningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Sociala omsorgsnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen 
är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

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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Initiativärende: Angående Daglig verksamhet - Vingen 
och Bageriet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att         

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna anmäler ett initiativärende till Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde den 8 juni: 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- att den Dagliga verksamheten Vingen blir kvar med sina brukare och 
verksamheter, alternativt att samtliga brukare flyttar till andra lämpliga centrala 
lokaler; dels för snickeri och dels för vävning där verksamheterna kan fortsätta 
och att grupperna inte splittras  

- att Bageriet blir kvar där brukare och handledare återupptar 
bageriverksamheten på Östermalm, så snart det blir möjligt att öppna våra 
dagliga verksamheter efter Covid19. En utökad marknadsföring skulle ge 
bageriet ökad försäljning.            

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende (SD), 2020-05-25: Angående Daglig verksamhet - Vingen och 
Bageriet                              
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



                                                                        2020-05-25 

Initiativärende 

Angående Daglig verksamhet - Vingen och Bageriet 

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för individer med olika funktionsnedsättningar som omfattas av 
LSS och SOL. Här befinner sig våra mest utsatta och sköra människor. Den dagliga verksamheten, 
som just nu på grund av Covid19 är inställd, är mycket betydelsefull för våra brukare och deras 
välbefinnande. Här får de utlopp för sin energi och sina färdigheter och kan odla sociala kontakter. 
För dessa funktionshindrade personer är det oerhört viktigt med trygghet och kontinuitet och de är 
högst sårbara för förändringar.  

Sociala omsorgsnämnden har inför 2020 enhälligt beslutat om besparingar på drygt 21 miljoner för 
att få en ekonomi i balans och få möjlighet att frigöra kapital. Nämnden blev vid sammanträdet i 
maj informerad om ett tjänstemannabeslut, att besparingar kommer att genomföras i form av 
omorganisation och nedläggning av de Dagliga verksamheterna, Vingen och Bageriet. Orsaken till 
nedläggningarna är att man vill frigöra lokaler och genomföra en optimerad personalbemanning.  

Vingen sysselsätter personer inom snickeri och vävning. Det finns ett förslag att de brukare som har 
sin dagliga verksamhet i Vingens snickeri, skulle fortsätta med detta, men samordnat med annan 
verksamhet i en lokal på Solvarvsgatan. Emellertid är det osäkert om samtliga brukare inom 
snickeriverksamheten på Vingen skulle få plats i denna lokal. Vävning skulle kunna ske i lokaler i 
Knalleland, där vävstolar finns att tillgå.  

Det mest ultimata är att Vingen inte läggs ner, men Sverigedemokraterna motsätter sig inte att de 
som arbetar inom snickeriet kan fortsätta med denna verksamhet, men i andra centralt lämpliga 
lokaler. Det viktigaste är att verksamheten blir kvar och att brukarna som arbetar inom snickeriet 
respektive vävningen inte splittras.  

Bageriet sysselsätter fem brukare och på denna arbetsplats finns två anställda handledare. 
Sverigedemokraterna motsätter sig den planerade nedläggningen av en mångårig, väl fungerande 
och välkänd verksamhet. De personer som haft sin arbetsplats här mister både sin specifika 
sysselsättning och den trygghet som de funnit i sin psykosociala invanda miljö. Följderna blir oro 
och dåligt mående och kan medföra risk för ohälsa. Här har förvaltningen också att hantera en hel 
bageriutrustning som då inte kan utnyttjas. Vi föreslår att bageriets verksamhet i lokalerna fortsätter 
och vidareutvecklas. En förbättrad marknadsföring skulle kunna bidra till ökad försäljning.  



Sverigedemokraterna föreslår  

att             den Dagliga verksamheten Vingen blir kvar med sina brukare och verksamheter, 
alternativt att samtliga brukare flyttar till andra lämpliga centrala lokaler;  dels för snickeri och dels 
för vävning där verksamheterna kan fortsätta och att grupperna inte splittras 

samt att      Bageriet blir kvar där brukare och handledare återupptar bageriverksamheten på 
Östermalm, så snart det blir möjligt att öppna våra dagliga verksamheter efter Covid19. En utökad 
marknadsföring skulle ge bageriet ökad försäljning.  

För Sverigedemokraterna i Borås 

Ann-Charlotte Blomqvist                            Jovan Vuckovic 
Ledamot                                                       Ersättare 
Sociala omsorgsnämnden, Borås                 Sociala omsorgsnämnden 
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DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-08 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Helene Hoffsten, ansvarskod 308142 och 308180, startdatum 2020-04-15 
 
Protokoll 2020-04-29 från lokal samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 
- LSG 
Dnr 2020-00014 2.3.1.1 
 
Protokoll 2020-05-04 från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  
- FSG 
Dnr 2020-00015 2.3.1.1 
 
2020-05-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00028 3.7.2.0 
 
2020-05-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00044 3.7.2.0 
 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-08 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 
1. 2020-05-07 

Beslut 2020-05-05 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 
av ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2020-00117 1.1.3.1 

2. 2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 47, stöd till Borås näringsliv 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

3. 2020-05-08 
Dom 2020-05-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2782-19 

4. 2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 46, personalekonomisk 
redovisning 2019 
Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

5. 2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 55, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

6. 2020-05-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 45, Borås Stads 
Årsredovisning 
Dnr KS 2020-00039 1.2.4.1 

7. 2020-05-12 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4493-19 

8. 2020-05-14 
Dom 2020-05-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4900-19 

9. 2020-05-14 
Dom 2020-05-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5805-19 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

10. 2020-05-15 
Underrättelse/Information 2020-05-14 från Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om tillsyn med anledning av Covid 19 vid Teknikgatans 
gruppbostad. IVO vidtar ingen ytterligare granskning av verksamheten. 
Dnr SON 00077 3.7.2.2 

11. 2020-05-18 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, avslag om ansökan om att mål 
nr 5170-19 ska handläggas med förtur. 

12. 2020-05-19 
Dom 2020-05-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5289-19 

13. 2020-05-22 
Beslut 2020-05-19 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1302-20 

14. 2020-05-22 
Beslut 2020-05-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2268-19 

15. 2020-05-26 
Beslut från JO Riksdagens ombudsmän i ärende med dnr 3898-2019 
Dnr SON 2019-00096 1.1.3.1 

16. 2020-05-26 
Skrivelse 2020-05-25 från Kommunstyrelsen, undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

17. 2020-05-26 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 189, svar på initiativärende av 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Krav på redogörelse om 
anmälan av bisysslor 
Dnr KS 2020-00391 2.3.8.1 

18. 2020-05-26 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 190, gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse 
Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

19. 2020-05-27 
Beslut 2020-05-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3446-19 

               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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