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§ 10  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
28 januari 2019, klockan 16.30–17.30. 
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§ 11 

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic (S) med 
Britt-Marie Halldén (L)som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 30 januari 2019, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan  

Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) anmäler ett initiativärende från 
Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna till dagens sammanträde: 
Knyt habiliteringsersättningen till konsumentprisindex. 
Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan som ärende  
nr 6, numrering av resterande ärenden förskjuts. 
 
Ordförande Yvonne Persson (S) anmäler ett ärende till dagens sammanträde, 
arvode för deltagande på webbseminarium och utbildningsdag. 
Ärendet läggs till i föredragningslistan.        
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§ 12 Dnr SON 2018-00133 1.1.3.0 

Arvode för deltagande på webbseminarium och 
utbildningsdag 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 
förlorad arbetsinkomst för deltagande på webbseminarium den 14 februari 
2019 och för deltagande på nämndens utbildningsdag den 25 mars 2019 i 
enlighet med gällande reglemente.     

Ärendet i sin helhet 
Inbjudan har inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting till 
heldagsseminarium den 14 februari 2019 om socialtjänstens framtidsfrågor. 
Seminariet kan ses via webben och webbsändning kommer att genomföras på 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. 
 
En utbildningsdag för Sociala omsorgsnämnden kommer att genomföras den 
25 mars 2019. Utbildningsdagen anordnas i Borås kongresshus.  
 
Förtroendevalda äger uppbära arvode för seminariet och utbildningsdagen 
enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2019-2022”, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om 
att arvode och förlorad arbetsinkomst ska betalas ut.       
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§ 13 

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 14 

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om nämndens uppdrag, reglementen att förhålla sig till, förvaltningens uppdrag 
och organisation. Verksamhetscheferna presenterar sina respektive 
verksamheter. 
 
Nämndsekreterare Marita Magnusson informerar om meddelande från  
Borås Stads Dataservice om pågående skapande av nya konton och ändring av 
e-post enligt ny standard för förtroendevalda. Utdelning av iPad till helt nya 
förtroendevalda pågår. Därefter kallas de som redan har iPad för att migreras 
över till det nya kontot och i förekommande fall få iPad utbytt om den är för 
gammal. 
 
Nämndsekreterare Marita Magnusson informerar även om att Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) meddelat att tjänstekort kommer att införas för 
alla förtroendevalda i Borås Stad.  
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§ 15 Dnr SON 2018-00070 1.2.4.1 

Budget 2019:2 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget 2019:2 och översända 
den till Kommunstyrelsen.   

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

Lars Lyborg (KD), Anna Christensen (M) och Mattias Karlsson (M) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 654 700 tkr och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 3 300 tkr. Kommunbidraget har höjts med 
12 500 tkr för nya boenden och volymökningar. 2 982 tkr har flyttats från 
Kommunstyrelsens budget för nämndens del av Bemanningsenheten. 
Dessutom har justering gjorts med Vård- och äldrenämnden som avser 
verksamhet för personer under 65 år och Sociala omsorgsnämnden har tillförts 
2 200 tkr. Under 2018 har Sociala omsorgsnämnden arbetat utifrån en 
handlingsplan för en ekonomi i balans, nämnden kommer att fortsätta arbetet 
med att få en ekonomi i balans utifrån nämndens negativa prognos för 2018. 
 
Nämnden får även en presentation av budget 2019:2 med information om bl.a. 
nämndens särskilda samarbetsuppdrag, Kommunfullmäktiges och nämndens 
indikatorer och uppdrag 2019, ekonomi och egen organisation – hälsa, vad 
nämnden ska fokusera på 2019, kommunbidraget, ekonomiska förutsättningar 
och prioriteringar inom nämndens verksamheter. 
 
Förslag 
Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) yrkar för  Moderaterna och 
Kristdemokraterna textändringar i budgetförslag 2019:2 (bifogas protokollet) 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår  
Mattias Karlssons (M) förslag och finner att nämnden avslår förslaget. 

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

Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till Mattias Karlssons (M) 
förslag och nej-röst för bifall till förslaget. 
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Rauno Kekkonen (S), Ismeta Dzafic (S),  
Ernad Suntic (S), Britt-Marie Halldén (L) och Yvonne Persson (S) samt nej  
av Lars Lyborg (KD), Anna Christensen (M) och Mattias Karlsson (M). 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) avstår. 
Omröstningen resulterade i 5 ja-röster och 3 nej-röster. En person avstod från 
att delta i beslutet. Sociala omsorgsnämnden avslår därmed Mattias Karlssons 
(M) förslag.      

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019:2 Sociala omsorgsnämnden   

Samverkan 
Budget 2019:2 är samverkad på FSG 2019-01-21. 
Vision, SACO/SSR, Vårdförbundet och Kommunal ställer sig inte bakom 
föreslagen budget och anser att tilldelningen är för liten för att kunna driva 
verksamheten, de ser stora faror för sämre arbetsmiljö (utdrag ur protokoll FSG 
2019-01-21, § 7).        
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§ 16 Dnr SON 2019-00017 1.1.3.1 

Initiativärende - Knyt habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex 

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 - Knyt habiliteringsersättningen till konsumentprisindex 
(bifogas protokollet).      
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§ 17 Dnr SON 2018-00162 2.6.4.0 

Lokalresursbehovsplan 2020-2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalresursbehovsplan  
2020–2022 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till 
Lokalförsörjningsnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit underlagsförfrågan för inlämning av 
uppgifter till lokalresursbehovsplan 2020–2022. Nämndens verksamheter har 
beskrivits i löpande text enligt anvisning.               

Beslutsunderlag 
1. Lokalresursbehovsplan Sociala omsorgsnämnden 2020–2022                 
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§ 18 Dnr SON 2018-00161 1.1.3.1 

Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över förslag om 
Utbyggnadsstrategi -mer stad längs Viskan och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) lämnar protokollsanteckning som bifogas 
protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag 
Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan.  Den här strategin visar 
tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. 
Strategin beskriver kommunens syn på planering och utbyggnad av centrala och 
centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för 
prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, 
kommunalservice och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som 
vill vara med och utveckla Borås. Den ger en gemensam målbild för långsiktig 
stadsutveckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025. Strategin skall följas upp 
löpande och hållas aktuell i takt med tidens och omvärldens förändringar. 
 
Sociala omsorgsnämnden noterar dock, att i dokumentet saknas angivet något 
om bostäder för personer med funktionsnedsättning. Bostäder för denna 
målgrupp bör absolut också betonas i strategin. Sociala omsorgsnämnden anser 
att ett tillägg bör infogas, på sidan 8 under rubriken ”Service för enkelt 
vardagsliv”, angående bostäder för personer med funktionsnedsättning, i 
avsnittet där förskolor och äldreboenden nämns.  

Sociala omsorgsnämnden vill också betona att i alla delar alltid ha ett 
tillgänglighetsperspektiv, både fysiskt och kognitivt. 
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.      

Beslutsunderlag 
1. Missiv 2018-11-21 
2. Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan         
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§ 19 Dnr SON 2019-00001 1.1.3.0 

Delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättad delegationsordning.        

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen innehåller en förteckning över ärenden i vilka  
Sociala omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild 
ledamot eller anställd hos kommunen. 

Förslag till delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden har upprättats med 
anledning av ny mandatperiod.         

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 20 Dnr SON 2018-00093 1.1.3.25 

Val av nämndens ledamöter till lokala 
funktionshinderrådet 2019-2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utse ordförande Yvonne Persson (S),  
1:e vice ordförande Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordförande Britt-Marie 
Halldén (L) till ledamöter i lokala funktionshinderrådet mandatperioden  
2019–2022.     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för Funktionshinderrådet, antaget av Kommunfullmäktige, 
ska Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden bidra till en positiv 
utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som 
är tvingande enligt lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (§ 15, 
p7) och rekommenderat i socialtjänstlagen (3 kap 5 §) och i hälso- och 
sjukvårdslagen, (§ 8). 

Uppgifter: 

Bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med 
funktionsnedsättning. 

Vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och 
uppföljningsprocesserna inom verksamheterna. 

Bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning. 

Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och 
organisationerna utser åtta. Råden väljs för fyra år.     

Beslutsunderlag 
1. Reglemente för Funktionshinderrådet, Borås Stads Författningssamling 014:7        
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§ 21 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 
1. Protokoll från Lokal Samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 

2018-11-29 
Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

2. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  
2018-12-03 
Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

3. 2018-12-03 
Ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i  
mål nr 5929-18 
Dnr SON 2017-00130 

4. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2018-12-10 

5. 2018-12-20 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2018-00143 3.7.2.0 

6. 2018-12-28 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2018-00159 3.7.2.0 

7. 2019-01-08 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2018-00151 3.7.2.0  

8. Förteckning över beslut om rätt att attestera bokföringsorder, Sociala 
omsorgsförvaltningen, fr.o.m. 2019-01-01 

9. Förteckning över beslut om rätt att attestera, Sociala omsorgsförvaltningen, 
fr.o.m. 2019-01-01    

10. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 
Jesper Henriksson, ansvarskod 306542, slutdatum 2018-10-07 
Pia Flink, ansvarskod 308118 och 308151, slutdatum 2018-12-31 
Mikael Strömberg, ansvarskod 300200, slutdatum 2018-12-31  
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11. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Elin Olsson, ansvarskod 300302, startdatum 2019-01-01 
Annika Klamas Persson, ansvarskod 308181, startdatum 2019-01-07 

12. Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  
2019-01-08 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1      
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§ 22 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
1. Protokoll från Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd  

2018-11-14 
Dnr SON 2018-0041 1.1.3.25 

2. 2018-12-04 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 189, delårsrapport  
januari–augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen 
Dnr KS 2018-00657 1.2.4.1 

3. 2018-12-04 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6216-17 

4. 2018-12-04 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

5. 2018-12-05 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 187, riktlinjer för bistånd 
till korttidsvistelse 
Dnr SON 2018-00058 1.1.3.1 

6. 2018-12-05 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 188, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
Dnr SON 2018-00131 3.7.2.25 

7. 2018-12-05 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 195, Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2019 
Dnr KS 2018-00730 1.1.1.0 

8. 2018-12-05 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

9. 2018-12-05 
Beslut 2018-12-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5622-18 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 
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10. 2018-12-06 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

11. 2018-12-07 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-11-26, § 503, timersättning till externa 
utförare inom hemtjänstvalet 2019 
Dnr KS 2018-00726 1.1.2.0 

12. 2018-12-07 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

13. 2018-12-12 
Beslut 2018-12-11 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 
av det särskilda boendet Serenadgatan i Borås 
Dnr SON 2018-00109 3.7.2.25 

14. 2018-12-12 
Dom 2018-12-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3165-18 

15. 2018-12-12 
Dom 2018-12-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4753-17 

16. 2018-12-12 
Dom 2018-12-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 112-18 

17. 2018-12-13 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

18. 2018-12-17 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

19. 2018-12-17 
Beslut 2018-12-14 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 
av handläggning av enskilt ärende 
Dnr SON 2018-00120 1.1.3.1 

20. 2018-12-17 
Meddelande 2018-12-13 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  
om registrerade uppgifter 
Dnr SON 2018-00170 1.4.2.1 

21. 2018-12-17 
Meddelande 2018-12-14 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  
om registrerade uppgifter 
Dnr SON 2018-00171 1.4.2.1 
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22. 2018-12-19 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

23. 2018-12-20 
Dom 2018-12-17 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2822-18 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

24. 2018-12-21 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

25. 2018-12-27 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

26. 2018-12-27 
Dom 2018-12-21 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 445-18 

27. 2018-12-28 
Beslut 2018-12-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6614-18 

28. 2018-12-28 
Protokoll 2018-12-27 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3824-18 

29. 2019-01-07 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-12-19-20, § 209, förslag från 
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr SON 2018-00165 1.1.3.0 

30. 2019-01-07 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

31. 2019-01-08 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

32. 2019-01-10 
Dom 2019-01-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 158-18 

33. 2019-01-11 
Dom 2019-01-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2195-17 

34. 2019-01-11 
Dom 2019-01-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4368-18 

35. 2019-01-14 
Mailkonversation med anhörig  
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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36. 2019-01-16 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

37. 2019-01-16 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 548, rekommendation om att 
godkänna överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 
Dnr KS 2018-00053 1.1.6.3 

38. 2019-01-16 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 611-18 

39. 2019-01-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 558, intern kontrollplan 2019 
Dnr SON 2018-00067 1.1.3.1 

40. 2019-01-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 560, ersättning för utförande 
av LSS daglig verksamhet enligt LOV 2019 
Dnr SON 2018-00144 1.1.3.1 

41. 2019-01-17 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3562-18 

42. 2019-01-17 
Dom 2019-01-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 426-18 

43. 2019-01-17 
Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5024-18 

44. 2019-01-17 
Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 775-18 

45. 2019-01-17 
Dom 2019-01-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3255-18       
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§ 23 

Övriga frågor 
Anna Christensen (M) ställer fråga om hur förvaltningen arbetar med 
Kärragården idag. 

Förvaltningschef Monica Svensson informerar om pågående arbete med 
Kärragården och samarbetet med FUB Borås (För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning). Vistelse på Kärragården kommer att erbjudas i sommar 
veckorna 24–27.      

 

 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Alternativt budgetförslag 2019:2 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget 2019:2 och översända 
den till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 654 700 tkr och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 3 300 tkr. Kommunbidraget har höjts med 
12 500 tkr för nya boenden och volymökningar. 2 982 tkr har flyttats från 
Kommunstyrelsens budget för nämndens del av Bemanningsenheten. 
Dessutom har justering gjorts med Vård- och äldrenämnden som avser 
verksamhet för personer under 65 år och Sociala omsorgsnämnden har tillförts 
2 200 tkr. Under 2018 har Sociala omsorgsnämnden arbetat utifrån en 
handlingsplan för en ekonomi i balans, nämnden kommer att fortsätta arbetet 
med att få en ekonomi i balans utifrån nämndens negativa prognos för 2018.  
 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans medför att nämnden måste prioritera i 
verksamheterna och i det strategiska utblicksperspektivet, men också förhålla 
sig till alternativa möjligheter för att utföra verksamhet. Exempel på detta är 
prioritering av resurser för kompetensutveckling, möjligheten att satsa 
på välfärdsteknik för nämndens målgrupper och värdera verksamhet som inte 
är lagstyrd. Nämndens utökade ram är riktad mot volymökningar och 
omhändertar inte identifierade behov kopplat till ökat vård- och omsorgsbehov 
och övervältringar från Försäkringskassan. 
 
Det blev en ny rättspraxis under 2016 eftersom Försäkringskassan (FK) 
ändrade bedömningen av de grundläggande behoven efter en dom i HFD. För 
Sociala omsorgsnämndens del innebär detta att antalet timmar med personlig 
assistans enligt LSS ökat med ca 6 000 timmar per månad i slutet av 2018 
jämfört med början av 2017, en kostnadsökning per år med 19 400 tkr. Om 
Sociala omsorgsnämnden i budget fått täckning för de ökade kostnaderna på 
grund av Försäkringskassans övervältring så hade det inte funnits ett behov av 
åtgärdsplaner och besparingar hos nämnden.  
 
Kvalitet i nämndens olika verksamheter ställs krav på resurser, kompetens, 
innovativt arbete och systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete. 
Prioriterat är processarbetet kopplat till Ledningssystem för systematiskt 
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kvalitetsarbete, uppföljning och kontroll av det verksamheterna utför och 
förvaltningen får i uppgift att under året identifiera en nivå för kvalitet som är 
möjlig att förhålla sig till utifrån tilldelad ram. 
Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert 
för oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 547 tkr.                   

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019:2 Sociala omsorgsnämnden                            
     

Samverkan 
Budget 2019:2 är samverkad på FSG 2019-01-21. 
Vision, SACO/SSR, Vårdförbundet och Kommunal ställer sig inte bakom 
föreslagen budget och anser att tilldelningen är för liten för att kunna driva 
verksamheten, de ser stora faror för sämre arbetsmiljö (utdrag ur protokoll FSG 
2019-01-21, § 7). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom  
 
Mattias Karlsson (M)  
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Reservation till förmån för eget yrkande 

Vi reserverar oss mot att majoriteten inte är villiga att ännu tydligare påvisa effekterna 
av den tidigare regeringens direktiv till Försäkringskassan som påverkar 
nämndensbudget med övervältringskostnader från Försäkringskassan med 19 400 
tkr. 

Oppositionen Moderaterna och Kristdemokraterna vill tydligt markera att oavsett om 
vi får statsbidrag eller inte står vi inte bakom förslaget om att eventuellt sänka 
habiliteringsersättningen. 

 

Yrkade texat ändringar: 

Det blev en ny rättspraxis under 2016 eftersom Försäkringskassan (FK) ändrade 
bedömningen av de grundläggande behoven efter en dom i HFD. För Sociala 
omsorgsnämndens del innebär detta att antalet timmar med personlig assistans 
enligt LSS ökat med ca 6 000 timmar per månad i slutet av 2018 jämfört med början 
av 2017, en kostnadsökning per år med 19 400 tkr. Om Sociala omsorgsnämnden i 
budget fått täckning för de ökade kostnaderna på grund av Försäkringskassans 
övervältring så hade det inte funnits ett behov av åtgärdsplaner och besparingar 
hos nämnden.  
 
Dessa kostnader beror till största delen på ny rättspraxis under 2016 eftersom 
Försäkringskassan (FK) ändrade bedömningen av de grundläggande behoven efter 
en dom i HFD. För Sociala omsorgsnämndens del innebär detta en kostnadsökning 
per år med 19 400 tkr där nämnden inte får kompensation i budget. 
 
Att följande stycke utgår. 

Om inget bidrag utgår för 2019 får ett nytt ställningstagande göras till 
ersättningsnivån och finansiering. 
Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) 

Lars Lyborg (KD) 

Anna Christensen (M) 

Bill Bakkemose (M) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
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Knyt habiliteringsersättningen till konsumentprisindex 

Habiliteringsersättningen har länge varit alldeles för låg och inte förändrats förrän det tillkommit 
statsbidrag för att höja ersättningen från 50 kr till 70 kr i Borås Stad. 

Då värdet för ersättningen i dagligverksamhet inte förändras över tid anser vi att likt lön så ska 
habiliteringsersättningen knytas till konsumentprisindex. 

Dagens ersättning är såpass låg att deltagare i dagligverksamhet inte har råd att köpa med sig mat 
från restaurang till exempel.   

Nämnden föreslås besluta: 

Att habiliteringsersättningen ska följa konsumentprisindex. 

 

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) 
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Dnr SON 2018-00 153 1.1.3.1 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
                                                                                            
Borås stad 
2019-01-28 
Sociala omsorgsnämnden 
Ärende: Nr 7 remiss: Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan 
 
 
Protokollsanteckning 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att Borås stad växer. Emellertid är vi inte överens om 
utbyggnadsstrategin när det gäller förtätningen av innerstaden.  
 
Vår vision är, att Borås stad ska växa på bredden och inte på höjden. En förtätning av innerstaden 
riskerar att försvåra trafiksituationen ytterligare. Situationen avseende skol- och förskoleplatser 
samt trygghetsboenden och vård- och äldreboenden är redan nu mycket ansträngd. De brister som 
finns skulle delvis kunna lösas genom att man aktivt arbetar för byggnation av generationsboenden, 
men utbyggnadsstrategin i sin nuvarande form beaktar inte detta.  
 
Nuvarande utbyggnadsstrategi har dock flera bra förslag, vilket gör att vi anser att den kan bli 
bättre.  
 
Vi väljer vid detta tillfälle att avstå från att delta i beslutet.  
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
Ann-Charlotte Blomqvist                                            Jovan Vuckovic 
Ledamot                                                                       Ersättare 
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