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Datum 
2020-10-12 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 19 oktober 2020 kl. 17:30 
 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 7, 
Matsalen 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 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, 033 353854 eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende 
1. Beredning av ärenden i gruppmöte 

   

2. Val av protokolljusterare 
   

3. Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut - LSS 
(Sekretess) 
Dnr 2020-00111 1.1.3.1 1 

4. Förvaltningen informerar 
   

5. Information - Husbonden 
Dnr 2020-00137 1.1.3.1 1 

6. Organisationsförändring Attendo 
Dnr 2020-00120 1.1.3.1 1 

7. Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. september 2020 
Dnr 2020-00034 1.2.4.1 1 

8. Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet 
VIVA 
Dnr 2020-00123 1.1.3.1 1 

9. Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 

Dnr 2020-00124 1.1.3.1 1 

10. Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och socialutskottet 2021 
Dnr 2020-00130 1.1.3.0 1 

11. Remiss: Motion - De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd 
Dnr 2020-00078 1.1.3.1 1 

12. Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare inom daglig 
verksamhet och habiliteringsersättning till brukare 
Dnr 2020-00133 1.1.3.1 1 

13. Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00001 1.1.3.1 1 

14. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.1 1 

15. Övriga frågor 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 
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Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut – korttidstillsyn enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.               

Sammanfattning 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av beslutet. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 26 oktober 2020.               

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-09-21 
2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-07-15                               

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Organisationsförändring Attendo 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Attendos förslag om förändrad 
nattbemanning enligt bilaga.        

Sammanfattning 
Våren 2020 aviserade Attendo att de önskar genomföra en 
organisationsförändring av personalbemanningen nattetid. Den 21 september 
presenterade Attendo förslag till ändrad nattorganisation avseende sju bostäder 
med särskild service enligt LSS för sociala omsorgsnämnden. Nämnden gav 
därefter förvaltningen i uppdrag att utreda Attendos förslag och bereda 
skriftligt underlag inför beslut om överenskommelse.  

Förvaltningen har utrett frågan och finner inga juridiska- eller avtalsrättsliga 
invändningar mot förslaget. Förslaget bedöms heller inte innebära negativa 
konsekvenser för de enskilda brukarna. Förvaltningen föreslår därför att 
nämnden ska godkänna omorganisationen.                 

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag utrett föreslagen 
organisationsförändring utifrån avtalsrättsliga utgångspunkter, ska-krav och 
mervärden, samt utifrån fokus på konsekvenser för den enskilda brukaren och 
vårdens kvalitet. Nedan anges förvaltningens utredning och slutsatser. 

Bakgrund  
Då Attendo övertog verksamheten bestod nattbemanningen, på de sex 
verksamheter som berörs av omorganisationen1, av fyra vaken nattpersonal. 
Det var också den bemanningsnivå som Attendo angav i sitt 
förfrågningsunderlag och som upphandlingen baserades på. Tabell nedan visar 
fördelning av nattpersonal på de verksamheter som berörs av förslag till 
omorganisation. 

 Sovande jour Vaken natt 
Söderängsgatan 0 1 
Södervärnsgatan 0 1 
                                                      
1 I det ursprungliga förslaget ingick även Våglängdsgatan. Efter samråd med fackliga 
representanter, personal och anhöriga, så beslutades att Våglängdsgatan även fortsättningsvis 
ska ha vaken natt. Verksamheten lämnades därmed utanför den föreslagna nattorganisationen 
med natt-team.  
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Skogshyddegatan 1 0 
Trollgårdsgatan 1 0 
Källebergsgatan 27 0 1 
Källebergsgatan 35 0 1 
TOTALT 2 4 
 

Omedelbart efter övertagandet av verksamheterna beslutade Attendo att ändra 
bemanningen nattetid på ett sådant sätt att sovande jour ersattes av vaken 
nattpersonal. Förändringen motiverades av att Attendo behövde lära känna 
brukarna för att rätt kunna bedöma deras behov nattetid. 2018 till 2020 har 
nattbemanningen organiserats enligt nedan. 

 Sovande jour Vaken natt 
Söderängsgatan 0 1 
Södervärnsgatan 0 1 
Skogshyddegatan 0 1 
Trollgårdsgatan 0 1 
Källebergsgatan 27 0 1 
Källebergsgatan 35 0 1 
TOTALT 0 6 
 

Förslag till omorganisation 
Den ändring som nu föreslås innebär att tre natt-team tillskapas, med vardera 
en vaken personal, som vart och ett arbetar mot två verksamheter utifrån 
brukarnas planerade behov. Förslaget medför en minskning av antalet vaken 
nattpersonal samtidigt som antalet sovande jour utökas. Samtliga verksamheter 
kommer att ha sovande jour. Sovande jour finns till hands om oförutsedda 
händelser sker nattetid, t.ex. om en brukare vaknar och är orolig.  

Tabellen nedan visar fördelning enligt förslag till omorganisation. 

 Sovande jour Vaken natt 
Söderängsgatan 1 1 
Södervärnsgatan 1 
Skogshyddegatan 1 1 
Trollgårdsgatan 1 
Källebergsgatan 27 1 1 
Källebergsgatan 35 1 
TOTALT 6 3 
 

Sammantaget innebär förslaget att det på natten kommer att finnas fler personal 
(nio medarbetare) ute i verksamheterna än då Attendo övertog verksamheten 
(sex medarbetare). Däremot minskar antalet vaken nattpersonal med en 
personal i förhållande till ursprungsläget med fyra personal. 

Synpunkter och klagomål på förslag till omorganisation  
Sedan augusti har fem synpunkter och klagomål på ändrad nattorganisation 
kommit in från personal och anhöriga. Samtliga rör Trollgårdsgatan och handlar 
om oro för att brukare inte ska få sina behov tillgodosedda i den nya 
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nattorganisationen. Förvaltningen har läst synpunkterna och svar från berörd 
verksamhetschef samt kontaktat Attendos regionala verksamhetschef för att 
utreda den oro som förts fram.  

Utifrån utredning bedömer förvaltningen att synpunkterna bottnar i bristande 
information om, och förankring av, den föreslagna nattbemanningen snarare än 
brister i förslagets själva innehåll. Det är förvaltningens bedömning att Attendo 
är medvetna om att de brustit i informations- och förankringshänseende och att 
de nu vidtar tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet.  

Slutsatser 

Ska-krav 
Det nämnden har att ta ställning till är huruvida föreslagen förändring faller 
inom ramen för det som anges i avtalet. I förfrågningsunderlaget ställdes inget 
exakt bemanningskrav, varför inte heller avtalet med Attendo anger något 
sådant.  Vidare ställdes inga krav om huruvida det ska vara vaken nattpersonal 
eller inte. Likaså har Attendo inte åtagit sig att i viss omfattning tillhandahålla 
vaken nattpersonal.  Däremot framgår av avtalet att utföraren är skyldig att ”… 
alltid bemanna varje boendeenhet med den personal, med sådan personaltäthet, som behövs 
utifrån den enskildes behov.”.2  Utföraren ska utan extra anslag bemanna upp om 
brukarnas behov ökar. En sådan förändring gjorde också Attendo vid 
övertagande av verksamheterna, då de gick från fyra till sex vaken nattpersonal. 
Den omorganisation som nu föreslås baseras på att Attendo efter genomlysning 
bedömer att brukarnas behov kan tillgodoses med en mindre andel vaken 
personal nattetid.  

Enligt avtalet ska Attendo också tillse att personal ges tillräckligt med tid för 
bl.a. överrapportering och dokumentation. Förslag till omorganisation har tagit 
höjd för att personal ska hinna utföra planerade insatser med god marginal så 
att exempelvis dokumentation kan skötas på ett kvalitativt sätt.  

Under utredningens gång har förvaltningen haft avstämning med 
Koncerninköp. Deras bedömning är att föreslagen organisationsförändring 
ryms inom de ska-krav som ställdes vid upphandlingen och inom befintligt 
avtal.  

Sammantaget bedöms Attendos förslag till omorganisation inte strida mot de 
ska-krav som framgår av avtalet avseende bemanning och förväntas heller inte 
få negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Föreslagen omorganisation 
av nattbemanningen kan därför inte avvisas utifrån avtalsrättsligt perspektiv.  

Mervärden 
Enligt avtalet ska utförarens förslag till ändrad personalbemanning också ställas 
mot de fem mervärdesområden som framgår av anbudet i upphandlingen.  

1. Kvalitetskriterier enligt LSS. 
2. Närvarande ledarskap. 
3. Rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter. 

                                                      
2 6.3.2. Bemanning, Bilaga 3. Kravspecifikation. 
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4. Personal och bemanning. 
5. Attraktiv arbetsgivare. 

 
Två av tjugo mervärden bedöms kunna påverkas av ändrad nattorganisation, 
övriga berör enbart sådant som sker på dagtid. Det handlar om ”Systematiskt 
arbeta med att säkerställa en hög personal- och omsorgskontinuitet” och 
”Behovsanpassade scheman”.   

Den föreslagna omorganisationen bedöms inte påverka dessa båda mervärden 
på ett negativt sätt. Ändrad nattbemanning enligt förslag är snarare en 
konsekvens av att Attendo har arbetat på det sätt som utlovas i mervärdena, 
dvs. systematiskt säkerställt personal- och omsorgskontinuitet samt anpassat 
scheman efter brukarnas behov. De verksamheter som berörs av förslaget har 
också i mervärdesuppföljning 2019 fullt ut bedömts motsvara mervärdet att 
säkerställa personal- och omsorgskontinuitet.  

Det bör dock nämnas att tre av sex berörda verksamheter inte helt godkänts på 
mervärdet som rör behovsanpassade scheman. Det handlar då om att personal 
menar att de inte fullt ut kan genomföra aktiviteter med brukarna eftersom 
bemanningen är för låg. Eftersom aktiviteter genomförs på dagtid så bedöms 
dessa svårigheter inte påverkas negativt av föreslagen ändring av 
nattorganisationen. Om något så innebär förslaget om ändrad nattorganisation 
att personaltätheten ökar på dagtid, eftersom samordningsvinster gör det 
möjligt för Attendo att sätta till ytterligare 1,7 årsarbetare.  

Förvaltningen kommer fortlöpande att genomföra mervärdesuppföljningar år 
2021 och i samband med dem ha särskilt fokus på konsekvenser av en eventuell 
omorganisation. 

Övrigt 
Attendos förslag till omorganisation innebär också att en del av det arbete som 
idag utförs av vaken nattpersonal, t.ex. tillagning av måltider, istället kan utföras 
på dagtid. Även det bedöms vara till brukarnas bästa då de får möjlighet att 
delta, om de så önskar, samt att dygnsrytmen förbättras då lukter från 
måltidstillredning inte når brukare nattetid, utan på dagen då maten också 
serveras. 

Det bör också nämnas att motsvarande verksamheter i Borås stads egen regi 
arbetar på samma sätt som föreslås i Attendos förslag.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beskrivning av organisationsförändring Attendo LSS Borås                          

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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2. Attendo 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
september 2020.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med september 
på 92 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens 
buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader används för att täcka upp 
underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till 
budget. De höga personalkostnaderna beror till stor del av att det i 
personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel för att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka 
personalkostnaderna. I år finns det ett antal positiva engångsposter i prognosen 
för personalkostnaderna där nämnden bl a har fått budget för boenden som 
inte har öppnat än. Utan dessa engångsposter hade prognosen varit betydligt 
sämre. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -1 
000 tkr. Avvikelsen kommer av en pluspost inom LSS och underskott inom 
socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet 
och består av volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 
tkr) samt köp av kompletterande SoL-insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en 
kostnad av 6 500 tkr, varav 1 000 tkr avser merkostnader förknippade med 
covid-19. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. 
Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL 
har ökat som ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON fick ingen budget för de 
överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att 
begära kompensation för 2020 års kostnader.               
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Ärendet i sin helhet 
"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport t.o.m. september 2020 Sociala omsorgsnämnden                               

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 12 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Månadsrapport september 
Sociala omsorgsnämnden 
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1  Inledning 
För Sociala omsorgsnämnden har det varit ett omtumlande första halvår, i början av mars drabbades 
världen och således även nämnden av covid-19. Mycket ställdes på sin spets och många noga övervägda 
beslut fattades på kort tid. Nämnden beslutade tidigt att stänga den dagliga verksamheten, detta primärt 
utifrån två perspektiv, för det första för att minimera smittspridning och för det andra att säkerställa 
kompetensförsörjningen i verksamheten. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen 
ca 70 årsarbetare som kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. 

I övrigt har året präglats av ekonomiskt arbete, att arbeta med strategiska mål samt att renodla 
arbetsuppgifter och minimera antalet åtaganden för att göra det begripligt och greppbart inom 
förvaltningen. 

Nämnden ser att målgruppen blir äldre och äldre och idag arbetar förvaltningen med en stor målgrupp 
som är 50 år och uppåt, de äldsta är över 70 år gamla och kräver stora omvårdnadsinsatser, 
vårdtyngden blir större och större och mer resurskrävande. Detta märks inte minst nattetid då fler i 
större utsträckning kräver vaken natt. Nämnden anser inte att resurserna överensstämmer med det 
behov som dagens brukare kräver. Verksamheten är personalintensiv och vid eventuella besparingar 
finns det bara personalkostnader att arbeta med. Förvaltningen har en liten overhead i form av 
ekonomi, kvalitet och hr. Dessa funktioner är otroligt viktiga och vitala för att kunna rusta 
förvaltningen inför de utmaningar som nämnden identifierat för att kunna möta morgondagens behov 
och förväntningar, att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare och kunna digitalisera där det behövs. 

Förvaltningen arbetar utifrån tanken att göra mindre för att kunna göra mer. Antal mål har drastiskt 
reducerats och likaså antalet målvärden. På detta sätt kan mål och indikatorer implementeras och bli 
igenkännbara ute i organisationen. Antalet områden gällande internkontroll har gått från över 60 risker 
till mindre än 10 viktiga och relevanta punkter och dessa går att göra kända ute i organisationen. 
Genom att arbeta på detta sätt kan förvaltningen sätta fokus på kärnfrågor och aktivt arbeta för en 
bättre verksamhet över tid. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med augusti på 92 tkr. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader 
används för att täcka upp underskottet ute i verksamheterna. Nämnden behöver under hösten fortsätta 
arbetet mot att uppnå en ekonomi i balans. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period- 
avvikelse 

Årsbudget Prognos Års-        
avvikelse 

Ersättning fr 
Försäkringskassan SFB 55 665 57 621 -1 956 76 829 76 829 0 

Statsbidrag och övriga 
bidrag 10 293 9 544 749 13 093 13 093 0 

Avgifter och övriga intäkter 12 575 11 733 842 15 711 15 711 0 

Summa intäkter 78 533 78 898 -365 105 633 105 633 0 
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Personalkostnader -357 176 -356 594 -582 -479 701 -484 703 -5 002 

Lokalkostnader -15 036 -14 914 -122 -19 859 -19 859 0 

Material -6 053 -9 440 3 387 -12 785 -12 785 0 

Externa placeringar annan 
kommun -49 721 -48 749 -972 -64 066 -65 066 -1 000 

20 första timmarna 
Försäkringskassan -42 288 -42 249 -39 -56 332 -56 332 0 

Övriga tjänster -130 277 -123 806 -6 471 -165 179 -175 179 -10 000 

Kapitalkostnader -678 -682 4 -909 -909 0 

Summa kostnader -601 229 -596 434 -4 795 -798 831 -814 833 -16 002 

       

Buffert 0 -5 252 5 252 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -522 696 -522 788 92 -700 200 -709 200 -9 000 

       

Kommunbidrag 522 788 522 788  700 200 700 200  

Resultat efter 
kommunbidrag 92 0  0 -9 000  

       

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med september på 92 tkr. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader 
används för att täcka upp underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till budget. De höga 
personalkostnaderna beror till stor del av att det i personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel 
för att äldre brukare och brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka personalkostnaderna. I år 
finns det ett antal positiva engångsposter i prognosen för personalkostnaderna där nämnden bl a har 
fått budget för boenden som inte har öppnat än. Utan dessa engångsposter hade prognosen varit 
betydligt sämre. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -1 000 tkr. Avvikelsen 
kommer av en pluspost inom LSS och underskott inom socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet och består av 
volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 tkr) samt köp av kompletterande SoL-
insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en kostnad av 6 500 tkr, varav 
1 000 tkr avser merkostnader förknippade med covid-19. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan 
inte påverkas. Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation 
för 2020 års kostnader. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

tkr Utfall 
perioden 

Budget 
perioden 

Period-
avvikelse 

Årsbudget Prognos Års-      
avvikelse 

Gemensam administration       

Intäkt 297 0 297 0 0 0 

Kostnad -20 994 -21 789 795 -29 599 -28 599 1 000 

Nettokostnad -20 697 -21 789 1 092 -29 599 -28 599 1 000 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -949 -1 197 248 -1 594 -1 594 0 

Nettokostnad -949 -1 197 248 -1 594 -1 594 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende       

Intäkt 924 640 284 902 902 0 

Kostnad -15 085 -13 297 -1 788 -17 515 -21 015 -3 500 

Nettokostnad -14 161 -12 657 -1 504 -16 613 -20 113 -3 500 

Vård och omsorg i särskilt 
boende       

Intäkt 5 478 4 810 668 6 781 6 781 0 

Kostnad -72 217 -69 934 -2 283 -93 369 -95 869 -2 500 

Nettokostnad -66 739 -65 124 -1 615 -86 588 -89 088 -2 500 

Insatser enl LSS och SFB       

Intäkt 70 855 72 270 -1 415 96 378 96 378 0 

Kostnad -487 675 -484 534 -3 141 -649 175 -660 177 -11 002 

Nettokostnad -416 820 -412 264 -4 556 -552 797 -563 799 -11 002 

Övrig vård och omsorg       

Intäkt 1 080 1 179 -99 1 572 1 572 0 

Kostnad -4 410 -5 684 1 274 -7 579 -7 579 0 

Nettokostnad -3 330 -4 505 1 175 -6 007 -6 007 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -5 252 5 252 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad 0 -5 252 5 252 -7 002 0 7 002 

Totalt       

Intäkt 78 634 78 899 -265 98 631 105 633 0 

Kostnad -601 330 -601 687 357 -805 833 -814 833 -9 000 

Nettokostnad -522 696 -522 788 92 -700 200 -709 200 -9 000 
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2.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 1 000 tkr i budgetavvikelse. Avvikelsen beror till största delen på tjänster 
som varit vakanta del av året. 

2.2.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -3 500 tkr. Underskottet avser köp av hemtjänst från Vård 
och äldreförvaltningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. 
Nämnden fick ingen budget överförd från Vård-och äldrenämnden för de överflyttade brukarna men 
blir debiterade för SoL-insatser i form av hemtjänst. Utförare av de beslutade insatserna är Vård- och 
äldreförvaltningen samt privata utförare enligt valfrihetssystemet (LOV). Vård- och äldrenämnden 
debiterar Sociala omsorgsnämnden för utförda insatser. 

2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är ett underskott på -2 500 tkr. Underskottet kommer från externa placeringar 
inom socialpsykiatrin. 

2.2.5 Insatser enl LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 
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Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -11 000 tkr. 

Inom myndighet finns det en volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 tkr). 
Externa placeringar i andra kommuner har en prognos på ett överskott på 2 500 tkr. 

Verkställigheten av personlig assistans inklusive LSS-team har en prognos på ett underskott medan 
övriga lss-insatser som t ex korttidsvistelse har ett överskott. Underskottet prognostiseras till -2 000 tkr. 

Ett överskott i år på 4 000 tkr p g a att planerade LSS-bostäder inte öppnar i år samt är försenade och 
andra engångsposter. 

Grupp- och servicebostäder prognostiserar ett underskott med -9 000 tkr. Budgetavvikelsen inom 
gruppbostäder består av högre personalkostnader än budgeterat. Inom servicebostäder verkställs ett 
ärende för en brukare som tidigare varit beviljad personlig assistans. Kostnaden för att verkställa 
ärenden av den här typen på ett serviceboende ryms inte inom budget. 

2.2.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

2.2.7 Buffert 

Nämndens buffert för året är 7 002 tkr och motsvarar 1% av årets kommunbidrag. Bufferten är avsedd 
för oförutsedda kostnader som kan uppkomma under året. 

Nämnden arbetar med en åtgärdsplan för en budget i balans. Eftersom alla åtgärder inte visar effekt i år 
används årets buffert till att balansera upp underskottet hos nämnden. 

3  Verksamhetsmått 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal personer med personlig assistans enligt 
LSS 

64 62 66 

Antal personer med personlig assistans enligt 
SFB 

177 185 172 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt 
LSS 

13 500 148 431 15 996 
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Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS: 

Budget 2020 avser januari-december. 

Utfallet för januari-september är 139 637 timmar. 

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal personer med boendestöd 248 400 227 

Antal utförda timmar boendestöd 1 320 25 060 1 185 

Antal utförda timmar boendestöd: 

Budget 2020 avser januari-december. 

Utfallet för januari-september är 9 923 timmar. 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
verksamhetssystemet VIVA 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som 
tillhör ett ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas för att därefter gallras. 
Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att  

- Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

- Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

- Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 
påverkar informationens bevisvärde.   

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021.      

Sammanfattning 
Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 
digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 
att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 
inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 
företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 
som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 
normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 
Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 
elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 
handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 
sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 
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fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 
myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, ansvarar 
för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande bevarande och 
gallring, är respektive myndighet som använder systemet, ansvarig för den 
information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går att fatta ett 
kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta pappershandling med 
digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet som nyttjar systemet 
måste fatta ett eget beslut om detta.             

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag från IT-arkivarie, ”Gallring av pappershandlingar efter 
skanning till verksamhetssystemet VIVA”.                           
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
verksamhetssystemet VIVA 

Bakgrund 
Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 
digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 
att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 
inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 
företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 
som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Förutsättningar  
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 
normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 
Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 
elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 
handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 
sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 
fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 
myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, 
ansvarar för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande 
bevarande och gallring, är respektive myndighet som använder systemet, 
ansvarig för den information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går 
att fatta ett kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta 
pappershandling med digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet 
som nyttjar systemet måste fatta ett eget beslut om detta.  
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Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 
hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 
arkivera handlingarna från VIVA digitalt krävs att man, utöver den digitalt 
upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen 
av inkomna pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i 
VIVA, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier 
är uppfyllda: 

 

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 
är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i 
vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 

   

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information 
i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 
Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

 

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 
påverkar informationens bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande. 

Viktor Lundberg 
IT-arkivarie 
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Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” och skickar yttrandet 
till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.               

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten ska tydligt språkkrav säkerställa att den som 
erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att arbetet 
kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas 
utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. I 
motionen beskrivs vidare att de krav som ställs idag i Borås Stad säkerställer 
inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Inom funktionshinderverksamheten agerar Sociala omsorgsnämnden dels som 
huvudman och beställare, dels som arbetsgivare i de fall verksamheten sker i 
egen regi. Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra 
bra rekryteringar till verksamhet i egen regi. 
Som beställare ska Sociala omsorgsnämnden säkerställa att den omsorg och 
vård som ges brukarna håller god kvalitet, oavsett om den utförs av en privat 
eller en kommunal utförare 
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I kravspecifikationen för privat utförare inom LOU anges att i verksamheten 
ska alla medarbetare ha bland annat sådan språkförmåga att den enskildes 
behov av stöd, service och omvårdnad utifrån funktionsnedsättning tillgodoses. 
Vidare ska utföraren säkerställa att alla medarbetare som anställs, inklusive de 
som tas över i en eventuell verksamhetsövergång och timanställda, får 
individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfarna 
medarbetare. Utföraren ska ha ett skriftligt introduktionsprogram som vid 
begäran ska uppvisas till beställaren.  

Det är vidare varje utförares ansar att rekrytera personal som är lämplig för 
uppdraget, liksom att säkerställa personalens kompetens även när det gäller 
kunskaper i det svenska språket.  

Uppföljning av utförare och avtalsvillkor görs rutinmässigt och på förekommen 
anledning. Avviker utföraren i efterlevnad av avtalsvillkoren kan Sociala 
omsorgsnämnden vidta sanktionsåtgärder.  

Vid rekrytering av semestervikarier och timvikarier inom sociala 
omsorgsförvaltningen görs vid den första intervjun, som sker över telefon, en 
bedömning av den sökandes verbala språkliga kunskaper. De sökande som går 
vidare efter den första intervjun får även svara skriftligt på ett antal frågor i 
syfte att också göra en bedömning dels av förmågan att uttrycka sig skriftligen, 
dels av förmågan att förstå en skriven text..   

Kunskapsrekommendationer för personal inom funktionshinderverksamheten 
finns därtill redan framtagna av Socialstyrelsen. 

Flera stora samhällsaktörer, bland annat SKR, framhåller att en ökad befolkning 
i kombination med minskat utbud på arbetskraft innebär utmaningar för 
välfärden. För att kunna erbjuda god omsorg behöver kommunerna ta tillvara 
på de kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Sociala omsorgsnämnden 
bedömer att nuvarande rekryteringsprocess inom förvaltningen är tillräcklig för 
att göra bra rekryteringar. Likaså bedöms uppföljningar av utförare och 
avtalsvillkor tillgodose att utföraren har personal med rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet                        

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00572 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 

förskola och funktionshinderverksamhet 

 

Remissinstanser 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Förskolenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-11-10. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00572 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. 

Camilla Jansson 
Handläggare 
033 357753



Motion  Kommunfullmäktige 
  2020-08-27 

     
 

 

 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet  
 
Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  
 
I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  
 
Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  
 
I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  
 
Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson (M)   Niklas Arvidsson (KD) 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
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033 358161 
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2020-10-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00130 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 
klockan 17.30, 2021: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni,  
23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november och 13 december. 
 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2021: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 
19 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november 
och 13 december.        

Ärendet i sin helhet 
Ett förslag till Sociala omsorgsnämndens sammanträden för 2021 har upprättats 
med hänsyn tagen till tider för inlämning till Kommunstyrelsen för 
årsredovisning 2020, budgetuppföljning till och med april och augusti 2021 samt 
budget 2022. 
 
Följande måndagar föreslås som sammanträdesdagar 2021 för Sociala 
omsorgsnämnden och nämndens socialutskott: 
25 januari 
22 februari 
22 mars 
19 april 
17 maj 
21 juni 
23 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 
 
Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 
före nämndsammanträdet. 
 
Om inget annat anges börjar Sociala omsorgsnämndens sammanträden kl. 17.30 
och sammanträdena för nämndens socialutskott börjar kl. 15.30.  
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Sammanträdena hålls i sammanträdesrummet Säven, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås, om inget annat anges.               

 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Sofie Karlsson 
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Remiss: Motion - De som behöver mest stöd ska också 
ha mest stöd 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka Motion – De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd och skickar remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att Vård- och omsorgsboende 
(VÅBO) inrättas enbart för gruppen funktionsnedsatta människor. I motionen 
beskrivs att det kommer vara en stor utmaning att hitta rätt kompetens inom 
äldrevården för funktionsnedsatta. Vidare beskrivs att kompetensen saknas på 
dagens VÅBO för denna grupp. Människor med beslut om LSS har idag inte 
heller möjlighet att komma in på vanligt VÅBO då det omfattas av 
socialtjänstlagen, dvs två lagar hamnar i konflikt med varandra. Motionärerna 
vill att alla människor ska ha samma förutsättningar och möjligheter, då krävs 
det att införande av ett VÅBO för funktionsnedsatta utreds.               

Ärendet i sin helhet 
Första generation äldre med utvecklingsstörning är en ny nationell utmaning då 
det inte har byggts en äldreomsorg för den här målgruppen. 
Kvarboendeprincipen som innebär att man ska ges förutsättningar att bo kvar i 
det egna hemmet kan skapa både möjligheter samt begränsningar. Att 
omfördela resurser för att möta personens behov där hen bor eller att erbjuda 
personen att flytta dit resurserna finns och är anpassade till just den 
gruppbostaden är en diskussion som inte alltid är enkel för nämnden att hantera 
och fatta beslut kring. Det finns samtidigt studier och erfarenheter som visar att 
när personen inte kan få stöd och service som svarar mot förändrade behov 
kan en väl planerad flyttning höja livskvalitén. 

Sociala omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att i nära 
samverkan med Vård- och äldrenämnden utreda möjligheterna att inom ramen 
för vård och omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom 
LSS. Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på sikt skulle kunna utgöra en 
sådan gruppbostad med nära koppling till äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild service (2018) beskrivs att 
”undantag i fråga om lokaliseringen av bostad med särskild service bör kunna 
göras bland annat då det gäller bostäder för en mindre grupp personer, som är i 
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så stort sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att medicinsk vård är lätt 
tillgänglig”.  Under 2021 hoppas förvaltningen kunna ta fastigheten Skogslid i 
anspråk och i så fall utmana principen om att ha en bostad med särskild service 
enligt LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem med stora 
omsorgsbehov och i så fall flytta de brukare med störst omsorgsbehov dit. 

Framställan om ombyggnation av fastigheten har framförts till 
Lokalförsörjningsnämnden. För att Sociala omsorgsnämnden ska kunna gå 
vidare med fastigheten Skogslid och intentionen att inrätta enheter för äldre 
brukare med stort omsorgsbehov krävs alltså i nuläget att klartecken till 
föreslagen ombyggnation ges från Lokalförsörjningsnämnden. 

Förvaltningen föreslår att Sociala omsorgsnämnden avstyrker den aktuella 
remissen, då arbete redan pågår med det motionen tar upp. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – ”De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd”                    

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare 
inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till 
brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godtar förslaget och beslutar att den tillfälliga 
hanteringen av ersättning för daglig verksamhet gäller från den 1 november till 
den 31 december 2020.            

Sammanfattning 
Sociala omsorgsförvaltningen har öppnat daglig verksamhet från den 31 augusti 
2020 och beslutade samtidigt om tillfälliga förändringar av ersättningarna inom 
daglig verksamhet till såväl brukare som utförare. Med anledning av att 
verksamheten nu har bedrivits en tid ser nämnden ett behov att se över den 
tillfälliga hanteringen av ersättningarna som nämnden beslutade om i augusti.               

Ärendet i sin helhet 
Vidtagna tillfälliga förändringar  

Sedan daglig verksamhet öppnade har ersättning till utförare utgått utan avdrag 
för brukarens frånvaro under förutsättning att: 

• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas oro för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i 
riskgrupp för covid-19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i 
influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

 

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om: 
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• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av oro, brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, 
brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren 

Habiliteringsersättningen har beräknats utifrån ett, för den enskilde brukaren, 
genomsnitt av grad av deltagande i den dagliga verksamheten under januari-
februari eftersom mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt.  

 

Nuvarande situation 

Daglig verksamhet är på många sätt en betydelsefull verksamhet när det gäller 
den enskildes möjlighet att leva som andra. Viktigt är även att den enskilde 
motiveras att delta i sin verksamhet för att undvika isolering med de 
konsekvenser som följer härav. Detta gäller särskilt i den tid vi lever nu i med 
en världsomspännande spridning av coronaviruset. Inom de dagliga 
verksamheterna har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa det sociala 
avståndet och minska risken för smittspridning. Därtill har färdtjänsten vidtagit 
åtgärder för att inom ramen för sin verksamhet minska risken för 
smittspridning. Eftersom daglig verksamhet vidtagit långtgående åtgärder för att 
förhindra smittspridning och med anledning av vikten av att leva så normalt 
som vanligt anser sociala omsorgsnämnden att det är viktigt att deltagare 
stimuleras att delta i den dagliga verksamheten. Oro för smitta bör därför inte 
längre gälla som ett godtagbart skäl att avstå deltagande. Därtill bör inte heller 
anhörig som tillhör en riskgrupp längre utgöra ett godtagbart skäl att avstå 
verksamheten och samtidigt behålla habiliteringsersättningen.  

Med anledning av ovanstående föreslås nedanstående gälla avseende ersättning 
till utförare samt rätten till habiliteringsersättning.  

 

Förändringar i ersättningar 

Ersättning till utförare utgår från och med den 1 november 2020 utan avdrag 
för brukarens frånvaro under förutsättning att nedanstående kriterier är 
uppfyllda; 
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• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas att brukaren ingår i riskgrupp för covid-19, att brukaren 
uppvisat influensaliknande symtom eller insjuknat i influensaliknande 
symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid från och med den 
1 november 2020 om nedanstående kriterier är uppfyllda; 

• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av att brukaren ingår i riskgrupp för covid-19, brukaren uppvisat 
influensaliknande symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

 

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av grad av deltagande i den dagliga verksamheten 
under januari-februari. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 på det sätt som anges i detta ärende gäller 
ordinarie bestämmelser och frånvaro rapporteras som vanligt. 

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
2020-04-08 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 
 
2020-05-27 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 
 
2020-09-09 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 3 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 
 
2020-09-14 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp - FSG 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 

 
2020-09-21 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 
               

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 
1. 2020-09-14 

Beslut 2020-09-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2488-20 
 
2. 2020-09-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-07, § 332, Revidering Visionen  
Borås 2025 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

 
3. 2020-09-18 

Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-07, § 327, Målbild för ”Socialt 
hållbart Borås – vi tar ansvar för barn och unga” 
Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

 
4. 2020-09-21 

Inbjudan från Arbetslivsförvaltningen till Integrationsdagen 3 november 
 
5. 2020-09-23 

Dom 2020-09-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 765-20 
 
6. 2020-09-28 

Dom 2020-09-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-19 
 
7. 2020-09-29 

Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-21, § 357, Svar på revisionsrapport  
– Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 

 
8. 2020-09-29 

Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5549-20 
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9. 2020-09-29 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1310-20 

 
10. 2020-10-01 

Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 121, Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2021 
Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

 
11. 2020-10-01 

Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 119, Digital strategi 2020 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

 
12. 2020-10-06 

Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 116, Hantering av 
inköpskostnader med anledning av Coronapandemin 
Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

 
13. 2020-10-06 

Beslut 2020-09-10 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 125-20 
 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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