
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 10 juni 2019 
kl 17:30 – 19:20 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande 
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande 
Ernad Suntic (S), §§ 88-91 
Bratica Lazovic (S) tjänstgör för Ernad Suntic, §§ 92-103 
Ismeta Dzafic (S) 
Rauno Kekkonen (S) 
Anna Christensen (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Närvarande Ersättare 
Bratica Lazovic (S), §§ 88-91 
Victor Åberg (S) 
Mattias Nyström (S), §§ 88-91 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Susanne Sprigg, Tf förvaltningschef 
David Englund, utredare/sekreterare 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Helen Persson, verksamhetschef 
Anna Thuresson, chef Kvalitet och utveckling 
Frida Augustsson, Tf chef för ekonomifunktionen 
Jenny Haglund, verksamhetscontroller 
Annica Sommar, verksamhetsutvecklare, Kvalitet och utveckling 
Erika Bartholdsson, Kommunal 
Petra Runevik, Attendo, § 92 
Linnea Olsson, Attendo, § 92 
Andreas Hosio, Attendo, § 92 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 12 juni 2019  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 12 juni 2019 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 88-103 

 David Englund  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 Justerare 
  

 Ismeta Dzafic  
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 88  

Beredning av ärenden i gruppmöte ..................................................................... 4 
§ 89  

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 
§ 90  

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 6 
§ 91  

Förvaltningschefen informerar ............................................................................. 7 
§ 92 Dnr SON 7388 

Besök av Attendo ................................................................................................ 8 
§ 93 Dnr SON 2019-00082 1.1.3.0 

Sammanfattning genomförda avtalsuppföljningar ................................................ 9 
§ 94 Dnr SON 2019-00028 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg ....................................................................... 11 

§ 95 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2019 .............................................. 13 

§ 96 Dnr SON 2019-00087 2.3.2.25 
Uppföljning av kompetensförsörjningsplan ........................................................ 14 

§ 97 Dnr SON 2018-00142 1.1.3.1 
Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen ............................ 15 

§ 98 Dnr SON 2019-00035 1.1.3.1 
Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska ..................................... 16 

§ 99 Dnr SON 2019-00093 1.1.3.1 
Initiativärende - Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 .................... 17 

§ 100 Dnr SON 2019-00077 1.1.3.1 
Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., 
Borås Stad ........................................................................................................ 18 

§ 101 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
Redovisning av delegationsbeslut ..................................................................... 20 

§ 102 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser ............................................... 21 

§ 103  
Övriga frågor ..................................................................................................... 23 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
10 juni 2019, klockan 16.30–17.30     
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§ 89   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ismeta Dzafic (S) med 
Rauno Kekkonen (S) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 12 juni 2019, Sociala omsorgsförvaltningen     

 

Tillägg i föredragningslistan 

Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) anmäler ett initiativärende från 
Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna till dagens sammanträde: 
Försäkringskassans övervältringskostnader 2019. 

Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan som ärende nr 
12, numrering av resterande ärenden förskjuts. 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.34 – 
17.47.    

 

Tre personer närvarar från allmänheten. En hyresgäst på ett av förvaltningens 
serviceboenden uttrycker oro för vad de besparingsåtgärder förvaltningen 
formulerat i sin åtgärdsplan kan leda till för hyresgästen personligen. 
Hyresgästen uttrycker en oro för att behöva byta från nuvarande servicebostad 
till gruppboende.  

Nämnden ger förvaltningen i uppgift att följa upp hyresgästens behov.    

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91   

Förvaltningschefen informerar 
 

- Tf förvaltningschef Susanne Sprigg informerar om att rekrytering pågår i 
förvaltningens verksamheter inför den kommande semesterperioden. 

 

- Verksamhetsutvecklare Annica Sommar återkopplar till fråga ställd av 
nämnden på föregående sammanträde om huruvida det finns kommuner som 
arbetar med demografisk styrning av budget. Annica Sommar går igenom 
resultatet av den omvärldsbevakning förvaltningen gjort utifrån frågan och 
presenterar exempel på hur demografisk styrning tillämpas i andra kommuner. 

Annicas presentationsmaterial kommer enligt önskemål att skickas ut till 
nämndens ledamöter. 
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§ 92 Dnr SON 7388  

Besök av Attendo 
Representanter från Attendo besöker nämnden och berättar om sin LSS-
verksamhet samt arbetet med kvalitet och bemanning inom denna.    
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§ 93 Dnr SON 2019-00082 1.1.3.0 

Sammanfattning genomförda avtalsuppföljningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Verksamhetscontroller Jenny Haglund ger Sociala omsorgsnämnden en 
sammanfattning av genomförda avtalsuppföljningar för våren 2019. Nämnden 
noterar informationen och lägger sammanställningen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
I kommuner och landsting kan insatser inom vård och omsorg utföras i egen 
regi eller av externa utförare som har tilldelats utförandet genom upphandling 
enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller LOV (Lagen om 
valfrihetssystem). Enligt Kommunallagen (2017:725) är nämnden huvudman 
och ytterst ansvarig för att alla verksamheter bedrivs enligt de mål, lagar, 
förordningar, förskrifter och riktlinjer som finns upprättade för sådan typ av 
verksamhet samt att de personer som har insatser inom vård och omsorg får 
sina behov tillgodosedda. 

I Kommunallagen 3 kap 19 § beskrivs också ett ansvar att följa upp 
verksamheter som finns under nämndens huvudmannaskap, oavsett om den 
utförs i egen regi eller av annan utförare. Syftet är att säkerställa att utföraren 
bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och 
riktlinjer samt ingångna avtal/styrdokument. 

Att följa upp är också ett sätt att systematiskt och fortlöpande upptäcka behov 
av förbättringar och åtgärder och därmed utveckla kvaliteten.  

Sociala omsorgsnämndens verksamhetscontroller har under den aktuella 
perioden haft i uppdrag att granska och följa upp avtal som finns upprättade 
med privata utförare. Denna rapport omfattar därför enbart resultat från privat 
regi inom verksamhetscontrollerns uppdrag. 

Den 3 december 2018 blev Attendo ansvarig utförare för 14 grupp- och 
servicebostäder. Under denna tid fram till idag, har fokus varit att starta igång 
verksamheterna på bästa sätt och underlätta för brukare, personal och chefer att 
få en bra uppstart i Borås Stad. 

Efter Attendos övertagande i december 2018 har fokus i verksamheterna varit 
att omhänderta och säkra det dagliga utförandet, börja skapa struktur och 
arbetssätt och lära känna varandra; både för brukare, personal och chefer. 
Sedan tidigare avtalsperioder finns vetskapen att det tar tid att starta igång en ny 
verksamhet. Efter genomförda avtalsuppföljningar är slutsatsen att Attendo har 
kommit en god bit på väg och genomfört mycket under sitt dryga halvår i Borås 
Stad. Det finns dock behov av fortsatt arbete men flera krav har åtgärdats. Det 
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finns tydliga handlingsplaner hur ej godkända krav ska förbättras vilket också 
underlättar fortsatt arbete. Uppföljning, dialog och samverkan med Attendo 
kommer ske löpande för att fortsätta säkra kvaliteten i Attendos verksamheter.           

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning avtalsuppföljning, december 2018 - april 2019                  
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§ 94 Dnr SON 2019-00028 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av vidtagna åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning Styrning och uppföljning av 
privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg, samt översända 
densamma till Stadsrevisionen.               

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 
förskola, skola, vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen var att 
med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om berörda 
nämnder har ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare. 
 
Idag har Sociala omsorgsnämnden 14 LSS-boenden som drivs i privat regi av 
en utförare. Förhållandet är reglerat i ett avtal som är upphandlat enligt LOU. I 
avtalet har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi 
m.m. Om något service-eller gruppboende inte följer avtalet finns det en 
sanktionstrappa med åtgärder.  
 
Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal och bedrivs som ett 
föräldrakooperativ. I detta avtal saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i 
verksamheten. Avtalet innehåller inte sanktioner om utföraren inte följer avtalet 
såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar slutdatum och 
gäller tills vidare.  
 
Stadsrevisionen har bedömt att Sociala omsorgsnämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privat utförare på de LSS-boenden 
som drivs på entreprenad via LOU. Nämnden bör se över avtalet med 
föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom 
avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

 

Sociala omsorgsnämnden kommer under hösten 2019, enligt Stadsrevisionens 
rekommendation, påbörja arbetet att se över avtalet med föräldrakooperativet 
Husbonden. 
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Beslutsunderlag 
1. Rapport Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, 
vård och omsorg, Stadsrevisionen 2019              
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§ 95 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter maj månad och skicka den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 13 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största orsaken till den negativa prognosen är 
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av 
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.                 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning maj 2019                
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§ 96 Dnr SON 2019-00087 2.3.2.25 

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden får en sammanfattning av genomförda aktiviteter 
rörande kompetensförsörjningen i förvaltningen och noterar informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av det arbete som skett 
på kompetensförsörjningsområdet under 2018 och 2019 med en medveten 
inriktning mot att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal.              

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av kompetensförsörjningsplan 

2. Handlingsplan för kompetensförsörjning                  
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§ 97 Dnr SON 2018-00142 1.1.3.1 

Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga 
sjuktalen  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande 
och kompletterande utredning av orsakerna till de höga sjuktalen specifikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Vivi Roswall (M), Anna Christensen (M) och Else-Marie Lindgren (KD) har 
lämnat ett initiativärende från allianspartierna, Moderaterna och 
Kristdemokraterna, om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen för att 
komma tillrätta med problem med ohälsa som konsekvens.  

Enligt forskning har s.k. kontaktyrken generellt sett en högre sjukfrånvaro, 
kvinnor generellt sett dominerar denna yrkesgrupp, kvinnor generellt sett har 
högre sjukfrånvaro än män, män som arbetar inom kvinnodominerade yrken så 
som kontaktyrken har en högre sjukfrånvaro än de män som arbetar inom 
normalt mansdominerade yrken. Detta kan leda oss till att förstå att det är i 
själva arbetet som något skapas som kan leda till en högre sjukfrånvaro. 

Förslag 
Anna Christensen (M) föreslår att ärendet återremitteras för förtydligande och 
kompletterande utredning av orsakerna till de höga sjuktalen specifikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen. 

Nämnden godkänner förslaget.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen (M och KD), 
2018-10-22 

2. Borås Stad - Personalekonomisk redovisning 2018 

                  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr SON 2019-00035 1.1.3.1 

Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
ytterligare utredning kring möjligheterna att införa yrkestiteln 
Specialistundersköterska.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-25 presenterade 
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om 
specialistundersköterska som en ny yrkestitel. Sociala omsorgsnämnden tog då 
beslutet att inventera behovet av specialistundersköterskor. Då titeln 
undersköterska ej förekommer i förvaltningen kan det ses som något 
egendomligt att införa titeln specialistundersköterska. Den titulatur 
förvaltningen har idag bygger på GR:s och projekt Carpes arbete med titulatur 
inom funktionshinderområdet (se bilaga). Det som däremot klarlagts är att 
behovet av kompetens inom demens ökar. Därmed behöver arbetsgivaren 
framåt utbilda medarbetare inom detta område. 

Förslag 
Mattias Karlsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
ytterligare utredning kring möjligheterna att införa yrkestiteln 
Specialistundersköterska. 

Nämnden godkänner förslaget.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende Specialistundersköterska – en ny yrkestitel 

2. Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i 
Göteborgsregionens kommuner 

3. Projekt Carpes Yrkeskrav kortversion                  
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§ 99 Dnr SON 2019-00093 1.1.3.1 

Initiativärende - Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019 

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 – Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 (bifogas 
protokollet).     
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§ 100 Dnr SON 2019-00077 1.1.3.1 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, 
Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.   

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag (bilaga).       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för 
Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad. 

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen, men vill framhålla vikten av 
att framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är 
god.   

Förslag 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) föreslår att nämnden avslår förslaget till 
detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår Ann-
Charlotte Blomqvists (SD) förslag och finner att nämnden avslår förslaget. 

Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till Ann-Charlotte Blomqvists 
(SD) förslag och nej-röst för bifall till förslaget. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Lars Lyborg (KD), Anna Christensen (M), 
Rauno Kekkonen (S), Ismeta Dzafic (S), Bratica Lazovic (S), Britt-Marie 
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Halldén (L), Mattias Karlsson (M) och Yvonne Persson (S), samt nej av Ann-
Charlotte Blomqvist (SD). 

Omröstningen resulterade i 8 ja-röster och 1 nej-röst. Sociala omsorgsnämnden 
avslår därmed Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag.    

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, 
Borås Stad 

2. Planbeskrivning Torpa-Hestra 4:4 m.fl.          
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§ 101 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.     

Delegationsbeslut 
1.  Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 

Suzana Zustovic Karlsson, ansvarskod 307112, startdatum 2019-05-06 
Diana Mihajlovic, ansvarskod 308151, startdatum 2019-05-13 

2. 2019-04-03 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens Lokala Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

3. 2019-05-02 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens Lokala Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

4. 2019-05-03 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2019-00034 3.7.2.0 

5. 2019-05-06 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

6. 2019-05-13 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2019-00048 3.7.2.0 

7. 2019-05-13 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

8. 2019-05-14 
Anmälan enligt lex Sarah LSS till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 

     

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
T.f. förvaltningschef 
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§ 102 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
2019-05-03 
Beslut 2019-04-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping,  
dnr FJO 2019/142 

2019-05-07 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-04-23, § 161, redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2018 
Dnr KS 2019-00205 1.4.2.1 

2019-05-09 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 79, personalekonomisk 
redovisning 2018 
Dnr KS 2019-00300 2.3.1.0 

2019-05-09 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 93, svar på motion från 
Alexander Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Maten i kommunal 
verksamhet 
Dnr KS 2018-00161. 1.1.1.1 

2019-05-09 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2438-19 

2019-05-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 81, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

2019-05-10 
Dom 2019-05-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 826-19 

2019-05-10 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-05-13 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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2019-05-23 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-05-28 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

 

               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
T.f. förvaltningschef 
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§ 103   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 

 

 

 



 Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-06-10, § 99 
 
Initiativärende  Sociala omsorgsnämnden 
  2019-06-10 

      

 

 

Initiativärende  Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 

2018 fick nämnden ett extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för övervältringen. 
Då kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare cirka 8,7 miljoner 
vid 2018 års årsredovisning. 

Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala omsorgsnämnden kan 
påverka utan endast regeringen. Sociala omsorgsnämnden behöver få ett svar från 
Kommunstyrelsen hur dessa kostnader kommer att hanteras under 2019. 

Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut i början på året om en åtgärdsplan med tuffa besparingar. 
Om budgeten behandlas på likvärdigt sätt som 2018 betyder det, enligt nuvarande prognos, att 
budgeten kommer vara i balans och nämnden kan prioritera att arbeta för att förbättra för våra 
brukare.    

Nämnden föreslås besluta: 

Att tillskriva Kommunstyrelsen en begäran om svar på frågan om hur Försäkringskassans övervältringskostnader 
kommer att hanteras i budget 2019. 

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden 

Anna Christensen (M) 

Lars Lyborg (KD) 

Bill Bakkemose (M) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
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