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Datum 
2019-12-09 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 16 december 2019 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. Det öppna sammanträdet inleds med 
allmänhetens frågestund ca kl. 17.35 – 18.05.  
 
Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 
sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
 
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.  Allmänhetens frågestund 
  

 

4.  Förvaltningen informerar 
  

 

5.  Månadsuppföljning och prognos t.o.m. november 2019 
Dnr 2019-00039 1.2.4.1 

Bifogas senare 

6.  Budget 2020:2 
Dnr 2019-00067 1.2.4.1 

Bifogas senare 

7.  Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med 
mera 2020 
Dnr 2019-00166 1.1.3.0 

 

8.  Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt undertecknande av 
plusgiroutbetalningar 2020 
Dnr 2019-00165 1.1.3.0 

 

9.  Attest- och utanordningsrätt 2020 
Dnr 2019-00167 1.1.3.0 

 

10.  Bemyndigande att underteckna handlingar 2020 
Dnr 2019-00168 1.1.3.0 

 

11.  Remiss: Digital strategi 2020 
Dnr 2019-00159 1.1.3.1 

 

12.  Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV 
2020 
Dnr 2019-00169 1.1.3.1 

 

13.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2019-00004 1.1.3.1 

 

14.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2019-00005 1.1.3.1 

 

15.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00149 1.1.3.0 
 

  

 

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till: 

• Förvaltningschef Magnus Stenmark 
• Chef för ekonomifunktionen Nina Clareving 
• Verksamhetschef Susanne Sprigg 
• Verksamhetschef Liz Rehn 
• Verksamhetschef Richard Brevik 
• Verksamhetschef Helen Persson 
• Enhetschef David Ahlgren 
• Enhetschef Sara Holmberg 
• Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 
 

Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Sociala omsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag, 
 
att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Sociala omsorgsnämndens rätt 
kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt, 
 
att å Sociala omsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag och 
 
att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också får 
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. 
 
Beslutet ska gälla som fullmakt till och med 2020 års utgång.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka tjänstemän som ges 
fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera. Beslutet 
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tas inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Sociala omsorgsnämnden på det sätt som anges.               

Beslutet expedieras till 
1. Berörda tjänstemän 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00165 1.1.3.0 
 

  

 

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt 
undertecknande av plusgiroutbetalningar 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att nedanstående personer erhåller rätten 
att kvittera och underteckna för nämndens räkning på bank och plusgiro 
innestående medel samt på nämnden och Sociala omsorgsförvaltningen 
utställda checkar, postväxlar och postanvisningar samt plusgiroutbetalningar 
under 2020. 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson 
Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Britt-Marie Halldén 
Förvaltningschef Magnus Stenmark  
Chef för ekonomienheten Nina Clareving 
 
I samtliga fall med kontrasignering av: 
Ekonom Frida Augustsson 
Ekonom Annelie Claesson          

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m. 
samt undertecknande av plusgiroutbetalningar. 
 

Gäller till och med 2020 års utgång.                

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00167 1.1.3.0 
 

  

 

Attest- och utanordningsrätt 2020 

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

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

Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.        

 

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 
2020: 

Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

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

Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom 
som anmälningsärende.                

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00168 1.1.3.0 
 

  

 

Bemyndigande att underteckna handlingar 2020 

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 2020 års utgång.        

Ärendet i sin helhet 
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.               

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00159 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Digital strategi 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Digital strategi 2020 och 
översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till Digital 
strategi 2020 för Borås Stad. 

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi 
vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan 
att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster 
förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt 
bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, 
näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en 
levande och attraktiv kommun. 

Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet 
att rekrytera kan resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att 
erbjuda bibehållen service. Kraven på oss att vara konkurrenskraftiga och 
innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan måste minska. Detta skapar 
nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av samhället ger 
samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.  

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer 
kvalificerade uppgifter nära dem vi finns till för. Digitalisering handlar framför 
allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte en isolerad IT-fråga.     

Enligt förslaget ska Borås Stads digitala strategi sammanfattningsvis innebära 
följande: 

 - Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya 
projekt samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra.  

 - Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya 
digitala tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.  

 - Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan 
användas för förbättrad eller utökad personlig service.  
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- Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta 
och värdeskapande tjänster i samhället. 

 - Arbete bör ersättas genom automatisering.  

- Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster.      

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Digital strategi 2020 
2. Borås Stads digitala strategi 2020                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-11-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00983 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017



• Strategi

Program
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Digitala strategi 



2 Borås Stad  |  Digital strategi

Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Nina Clareving 
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Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet 
enligt LOV 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner förslaget om ersättning för utförande av 
LSS daglig verksamhet enligt LOV för år 2020 och översänder det till 
kommunstyrelsen.            

Ärendet i sin helhet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.         

Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 
verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 
omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och 
ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 
inom Borås Stads valfrihetssystem: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, 
Bondgården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,3 %, 
vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2020.      

               

Beslutsunderlag 
1. Ersättningsnivåer 2020                      

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Bilaga 2 Diarienummer 2014/SON 0171

*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2019 Ersättning 2019 Ersättning 2020 Ersättning 2020
Kommunal utförare Privat utförare Kommunalutförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag per hel dag  * per hel dag  per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

229 236 235 242

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

414 426 423 436

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

615 634 630 648

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera 
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren 
ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

888 914 908 935

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 
som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 
psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 296 1 335 1 326 1 365

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

1 952 2 010 1 997 2 057

7
Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

2 928 3 016 2 995 3 085

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

3 904 4 021 3 994 4 113



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 
2019-11-13 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00145 3.7.2.0 
 
2019-11-18 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Liselott Larsson, ansvarskod 307445, 307518 och 307523,  
startdatum 2019-11-07 
 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2019-11-11 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 
 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
2019-11-08 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2227-19. 
 
2019-11-14 
Beslut 2019-11-08 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för kännedom. 
Beslut om tillstånd för Sanda Hem AB att bedriva korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, och hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) enligt 7 kap. 1 § 
första tycket 3 socialtjänstlagen, SoL. 
Dnr IVO 6.3.1-5246/2019, 6.3.1-7552/2019 
 
2019-11-26 
Beslut 2019-11-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3548-19. 
 
2019-11-29 
Beslut 2019-11-28 från JO – Riksdagens ombudsmän, ärende avslutas (dnr 
7302-2019). 
Dnr SON 2019-00156 3.7.2.25 
 
2019-12-04 
Dom 2019-12-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 956-19. 
 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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