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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Plats och tid:  Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 16 maj 2022 kl 17:30 – 18:35 

Ledamöter  
Yvonne Persson (S), Ordförande  
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande  
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande  
Pia Lindberg (S)  
Ismeta Dzafic (S)  
Rauno Kekkonen (S)  
Anna Christensen (M)  
Lars Lyborg (KD)  
Ulrika Gunnarsson (KD)  ersätter Ann-Charlotte Blomqvist (SD) §§ 61-71 

Ersättare 
Kent Hedberg (S) 
Heino Kokko (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
David Englund, nämndsekreterare 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Nina Clareving, chef för ekonomifunktionen 
Annica Sommar, chef Kvalitet och utveckling 
Johanna Holmer, verksamhetschef 
Jonatan Halling, verksamhetschef 
Eva Wennberg, chef för HR-funktionen 
Lovisa Löfstrand, förvaltningsjurist/chef för gemensam administration 
Sabina Björk, förvaltningscontroller, § 64 
Margareta Grönbäck, enhetschef daglig sysselsättning, § 64 

Justeringens plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 18 maj 2022 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 maj 2022 

Paragrafer §§ 61-71 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 David Englund 

Ordförande  ..........................................................................  
 Yvonne Persson 

Justerare  ..........................................................................  
 Lars Lyborg 
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§ 61 10024 

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
16 maj april 2022, klockan 16.30–17.30. 
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§ 62 10025 

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Britt-
Marie Halldén som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 18 maj 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 63 10424 

Allmänhetens frågestund 
Ingen från allmänheten närvarade. 
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§ 64 10026 

Förvaltningen informerar 
- Förvaltningen presenterar två nya medarbetare: Eva Wennberg, ny chef 

för HR-funktionen och Lovisa Löfstrand, ny förvaltningsjurist samt 
chef för gemensam administration. 

- Verksamhetschef Johanna Holmer informerar om följande: 

• Kärragården har inspekterats och har godkänt brandskydd. 

• Arbete pågår med det föreläggande från Arbetsmiljöverket som 
ett av förvaltningens boenden fått. 

 

- Margareta Grönbäck, enhetschef inom daglig sysselsättning, informerar 
om hur hennes verksamhet ser ut samt de utmaningar som finns inom 
den. 

- Verksamhetschef Richard Brevik och förvaltningscontroller Sabina 
Björk informerar om planerat utvecklingsarbete inom socialpsykiatrin 
och Boende med särskild service (BMSS SoL). 
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§ 65 Dnr SON 2022-000261.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 1, 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har följt upp kvaliteten i insatserna som brukarna har beviljats. 
När alla avvikelser i förvaltningen har granskats har förvaltningen kunnat 
konstatera att en ny målgrupp av individer riskerar att hamna mellan stolarna. 
Det rör sig om individer som i kombination med sin funktionsnedsättning 
också har en psykiatrisk diagnos och/eller en psykisk ohälsa. Förvaltningen 
konstaterar därmed att man behöver kompetensutveckla personalen för att 
kunna ge ett bättre stöd till dessa personer.  

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med april på +4 447 tkr. 
Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. Årets buffert för 
oförutsedda kostnader har inte fördelats av nämnden. Buffert kan behövas 
under året eftersom nämnden har en verksamhet där det kan tillkomma nya 
externa placeringar, fler beslutade timmar personlig assistans LSS m.m. 

Projekteringsframställan för ombyggnad av Skogslid, Gamla Kyrkvägen till 
gruppbostad med inriktning äldre LSS samt korttidsboende enligt SoL är 
beslutad. Beslutet innebär en nettoökning av fem lägenheter LSS och två 
korttidsplatser SoL, för vilka nämnden kommer att äska medel i budget 2023. 

Till 2022 har nämnden fått en högre hyreskostnad för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin. Kostnaden avser gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare 
har betalats av Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Den ökade kostnaden uppgår 
till 928 tkr och har för 2022 finansierats genom en omflyttning av budget från 
personal till lokaler. Omfördelning av budget mellan LFN till SON bör göras 
för detta. 

Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare 
med verkställda beslut har ökat med 30 st. sedan 2019. Antalet deltagare har 
varit svårt att beräkna under pandemiåren 2020 och 2021 när många deltagare 
hade uppehåll i verkställighet m.m. Volymökningen ger en ökad kostnad för 
verksamhetsområdet myndighet som betalar ut ersättning för daglig verksamhet 
till externa utförare och till verkställigheten inom förvaltningen. Fler deltagare 
på daglig verksamhet ger även en högre kostnad för habiliteringsersättningen. 

Skyddsutrustning för personal som t.ex. munskydd, handskar och visir har 
under corona-pandemin hanterats centralt av Kommunstyrelsen. Nu har 
kostnaden för skyddsutrustning återgått till att betalas av förvaltningen precis 
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som det var före pandemin. Förvaltningen ska även betala en årskostnad 
uppgående till 200 tkr för att driva ett krislager med skyddsmaterial. 

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 1 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 66 Dnr SON 2022-000301.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att till Stadsrevisionen i Borås Stad avge svar enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 
rättighetsbärare inte har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument 
eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller 
genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett 
direkt eller indirekt sätt. På det stora hela saknas därutöver uppföljning av 
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonventionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss 
myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Nämnden behöver även säkerställa att 
barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som 
på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade 
åtgärder senast 2022-05-31. 

Bedömning och åtgärder 
Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser. Nämnden har redan 
tidigare uppmärksammat bristande samordning och uppföljning av 
barnperspektivet i förvaltningens verksamheter. Dessa brister 
uppmärksammades bland annat i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 
2021.  

Sedan bristerna identifierades har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har ett 
omfattande kartläggningsarbete påbörjats där alla barn med insatser enligt LSS 
kartlagts utifrån ålder, kön, diagnoser och insatser. Syftet är att skapa en tydlig 
bild av barnens behov så att förvaltningen kan säkerställa att barnen får rätt 
insatser med god kvalitet. I samband med kartläggning har kontakter tagits med 
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grundsärskolan, dels för att dela resultat av kartläggningen och dels för att byta 
erfarenheter och tänka ihop kring vår gemensamma målgrupp barn. 

Kartläggningsarbetet har inneburit en större förståelse för att 
barnrättsperspektivet behöver beaktas i större utsträckning inom flera områden 
på förvaltningen.  

Följande kan sägas om myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Alla handläggare har gått Borås Stads internutbildning och 
det finns ett barnombud som deltagit i ytterligare två fördjupade utbildningar. 
Det finns rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska integreras i 
handläggningen och frågan diskuteras ofta på gruppmöten för handläggare. 
Rutinerna tas också upp vid introduktion av nyanställda. Däremot saknas 
systematisk uppföljning och kontroll av efterlevnaden till de rutiner som finns.   

Följande åtgärder planeras för att säkerställa att förvaltningen har en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av efterlevnad till barnkonventionen. 

• Barnkonsekvensanalys ska lyftas in i pågående arbete med 
ärendeberedningsprocessen till nämnd. En checklista för konkret 
hantering av ärenden ska vara klar inom kort och där ska punkt 
angående barnkonsekvensanalyser finnas med. På så sätt kan nämnden 
säkerställa att barnkonsekvensanalys genomförs inför alla beslut som 
direkt, eller indirekt, kan komma att påverka barn. 

• Barns upplevelse av stöd och insatser ska efterfrågas inom ramen för en 
brukarundersökning. Den brukarundersökning som genomförs varje år 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar sig inte till barn. För 
att kompensera för det avser förvaltningen att ta fram ett eget 
undersökningsverktyg för att säkerställa att barn kommer till tals. 

• Förvaltningen avser att samordna ett antal åtgärder för att trygga 
barnrättsperspektivet inom verksamheterna. Det är möjligt att en 
tjänsteperson får det samordnade ansvaret för att hålla ihop arbetet på 
hela förvaltningen. 

• En rutin för egenkontroll är under uppbyggnad och ska vara på plats 
innan årets slut. Rutinen ska omfatta områden som genom övrigt 
uppföljningsarbete identifierats som särskilt angelägna att följa upp. I 
egenkontrollensrutinen ska uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens efterlevnad till rutiner om 
barnkonsekvensanalyser särskilt beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

2. Granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021. 

3. Rapportsammandrag granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021 
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§ 67 Dnr SON 2022-000351.1.3.1 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen lämnar härmed remissvar gällande uppföljning av 
program för nationella minoriteter och översänder den till Arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden. Nedan följer en beskrivning av hur Sociala 
omsorgsnämnden arbetar med frågor kring Sveriges nationella minoriteter. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 
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§ 68 Dnr SON 2022-000571.1.3.1 

Uppdrag utanför budget 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar att nämnden inte har några uppdrag utanför 
budget att redovisa per april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med indikatorer och uppdrag inom 
ram för budget. Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget ska Sociala omsorgsnämnden redovisa status 
för nämndens uppdrag två gånger per år. Vid tidpunkten för 2022 års första 
uppföljning har nämnden inga uppdrag från Kommunfullmäktige som inte 
ingår i budget. Därmed arbetar nämnden enlig plan och kommunstyrelsen har 
utövat uppsiktsplikt. 
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§ 69 Dnr SON 2022-000101.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 
1. Protokoll 2022-04-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 1 
 
2. Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2022-00050 3.7.0.3 
 
3. Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2022-00050 3.7.0.3 
 
4. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00045 3.7.0.3. 
 
5. Beslut att inte inleda utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2022-00051 3.7.0.3 
 
6. Beslut att inte inleda utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2022-00052 3.7.0.3 
 
7. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00047 3.7.0.3 
 
8. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00044 3.7.0.3 
 
9. Beslut att inte inleda utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2022-00058 3.7.0.3 
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§ 70 Dnr SON 2022-000061.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 
 
1. 2022-04-22 
Dom 2022-04-21 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2044-21. 
 
2022-05-03 
2. Dom 2022-04-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4712-21. 
 
3. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-11, § 148, Ombyggnad Skogslid 
Fristad 
Dnr KS 2022-00225 2.6.1.1 
 
4. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-11, § 144, SCB:s 
medborgarundersökning 2021 
Dnr KS 2020-00429 1.4.2.0 
 
5. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-11, § 145, Lupp 2017 avslutande 
rapportering av handlingsplaner 
Dnr KS 2021-00453 1.1.6.4 
 
6. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-04-28, § 59, Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval 
Dnr KS 2022-00328 1.1.1.2 
 
7. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-04-28, § 73, Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 
 
8. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-04-28, § 62, Årsredovisning 2021 
Dnr KS 2022-00039 1.2.4.1 
 
9. Skrivelse från Kommunstyrelsen 2022-05-09, Redovisning av Borås Stads 
inkomna synpunkter 2021 
Dnr KS 2022-00118 1.4.2.1 
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10. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-04-25, § 168, Rekommendation om 
ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022 
Dnr KS 2022-00300 3.7.1.0 
 
11. Beslut från Kommunfullmäktige 2022-04-28, § 63, Personalekonomisk 
redovisning 2021 
Dnr KS 2022-00241 2.3.1.0 
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§ 71 10027 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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