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Ledamöter  
Yvonne Persson (S), Ordförande  
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande  
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande  
Bratica Lazovic (S)  
Ismeta Dzafic (S)  
Rauno Kekkonen (S)  
Anna Christensen (M)  
Lars Lyborg (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  

Ersättare 
Kent Hedberg (S) 
Viktor Åberg (S) 
Pia Lindberg (S) 
Nikolas Mallek (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
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Övriga tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
David Englund, nämndsekreterare/utredare 
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Susanne Sprigg, verksamhetschef 
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Personalföreträdare 
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Justeringens plats och tid 
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Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 april 2021 

Paragrafer §§ 39-49 
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§ 39   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
19 april 2021, klockan 16.30–17.30.     
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§ 40   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Bratica 
Lazovic som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 21 april 2021, Sociala omsorgsförvaltningen     
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§ 41   

Förvaltningen informerar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Verksamhetschef Susanne Sprigg informerar om att alla brukare i 
förvaltningens verksamheter nu är vaccinerade. 

 

Sociala omsorgsnämnden vill rikta ett stort tack till all HSV-personal som gjort 
det möjligt att genomföra detta.     
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§ 42 Dnr SON 2019-00091 1.1.3.1 

Information: Donationsstiftelse G E Ågren 
Förvaltningsjurist Sofie Karlsson informerar om att formerna för utdelning av 
medel ur den nybildade donationsstiftelsen G och E Ågren börjar bli klara. 
Enligt fondens regler ska avkastningen användas för tillfälliga ekonomiska 
bidrag till att ge psykiskt utvecklingsstörda en meningsfull tillvaro. Dessa bidrag 
kommer att utgå i kontanta medel efter ansökan. Bara föreningar verksamma i 
Borås kommer att kunna söka. 

Tanken är att en första utdelning ska ske till hösten. Just nu håller förvaltningen 
på att sätta ihop en organisation för hantering av ansökningar. Mer information 
om ansökan ur fonden kommer att förmedlas ut i alla tillgängliga kanaler när 
detta arbete är klart.      
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§ 43 Dnr SON 2021-00038 1.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. mars 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning t.o.m. mars 
2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med mars på 1 
151 tkr. Tre tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 
812 tkr. Budgetavvikelse exklusive buffert uppgår till -661 tkr. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Fler antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med 
budgeterat antal ger en negativ budgetavvikelse på -8 000 tkr. Kostnaden finns i 
område Myndighet som betalar ut ersättning för beviljade timmar till externa 
utförare samt till verkställigheten inom förvaltningen. Timmarna är en prognos 
utifrån nuläge. Enligt Borås stads budget 2021 ska nämnden ha en löpande 
dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur hantering av volymökningen 
ska ske. 

Årets buffert väger upp underskottet för volymökning beviljade timmar 
personlig assistans LSS. Nämnden behöver ha en buffert för ev. nya externa 
placeringar.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning t.o.m. mars 2021, Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 44 Dnr SON 2021-00024 1.1.3.1 

Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Arbetslivsnämndens Program mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har fått en remiss från Arbetslivsnämnden med 
begäran om synpunkter på Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024. Svar ska ha inkommit senast 30 april 2021.  

Det övergripande syftet med programmet anges vara att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att 
utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd 
som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 
förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                  
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§ 45 Dnr SON 2021-00058 1.1.3.25 

Rapport: Utvärdering av Program för ett tillgängligt 
samhälle SON 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport om utvärdering av Program för 
ett tillgängligt samhälle och lägger rapporten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med program för ett tillgängligt samhälle är att ge vägledning för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som 
andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Utvärderingens 
syfte var att undersöka programmets relevans, måluppfyllelse och 
genomförande.  

Utvärderingen skedde under hösten 2020. Den bygger på intervjuer, enkät till 
förvaltningschefer (FC), verkställande direktörer (VD) samt föreningar, budget 
beskrivningen och Synpunkthanteringssystem 2018- 2020. 

Resultatet visar att det finns god förståelse för funktionshinderfrågor inom 
ledningen och många förvaltningar och bolag arbetar med tillgänglighetsfrågor. 
Resultatet visar också att det inte är så många tjänstepersoner som känner till 
programmet även om de arbetar med tillgänglighet. Effekten blev att 
programmet inte används som stöd i det dagliga arbetet. Många FC/VD och 
föreningar tycker att tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerad i det dagliga 
arbetet i hela staden och staden säkerställer att tillgänglighet är ett prioriterat 
område.               

Beslutsunderlag 
1. Rapport – Utvärdering av program för ett tillgängligt samhälle              
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§ 46 Dnr SON 2020-00029 1.1.3.1 

Initiativärende - utredning kostnader för egna boenden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna svar på initiativärende 
”Utredning kostnader för egna boenden” och lägger svaret till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden att uppdra åt förvaltningen 
att utreda varför kostnad per dygn och brukare skiljer sig mycket åt mellan 
gruppbostäder LSS i egen regi och de som drivs på entreprenad. Upprinnelsen 
till beslutet var ett initiativärende från Allianspartierna efter att nämnden fått 
information av förvaltningen om skillnader i kostnader per dygn.  

Den ersättning per brukare och dygn som utgår till privat utförare är den som 
Sociala omsorgsnämnden beslutade om då avtalet tecknades. Privat utförare 
upphandlades utifrån kvalitetsaspekt, och inte utifrån att de var billigast. Trots 
det ses stora skillnader i kostnader per dygn och brukare på gruppbostäder LSS.  

Utredningen kan identifiera flera orsaker som påverkar och tänkbara 
förklaringar till skillnaden i dygnskostnad mellan verksamhet i egen regi och de 
som drivs av privat utförare. Utredningen kan däremot inte bedöma exakt vilka 
belopp som påverkas av vad. Lägg därtill att själva dygnskostnadsbeloppen inte 
är direkt jämförbara med varandra. 

Utredningen väcker dock frågan om kostnad i förhållande till kvalitet. Det 
behövs granskning både av den egna verksamhetens effektivitet i förhållande till 
använda medel och hur väl den privata utföraren levererar det som utlovats vid 
upphandling oavsett ersättningsnivå från beställare. För att granska den egna 
verksamhetens kvalitet och hushållning med resurser finns redan idag 
uppföljningssystem på plats, även om sådana alltid kan förbättras och 
granskning fördjupas. För att granska privat utförares verksamhet finns en 
tydlig struktur för såväl mervärdesuppföljning som följsamhet till avtal. Även 
här kan dock finnas anledning att fördjupa granskningen med särskilt fokus på 
bemanningsfrågan.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M och KD - utredning kostnader för egna boenden            
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§ 47 Dnr SON 2021-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll 2021-01-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 

 

Protokoll 2021-01-13 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 
Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 

 

Protokoll 2021-02-10 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 

 

Protokoll 2021-02-10 lokal samverkansgrupp LSG, område 2 
Dnr SON 2021-00035 2.3.1.1 

 

Protokoll 2021-03-15 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp, FSG 
Dnr SON 2021-00017 2.3.1.1 

 

2021-03-18 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2021-00030 3.7.2.0 

 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Annica Sommar, ansvarskod 307000, startdatum 2021-03-01 

 

Protokoll 2021-03-22 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

Anställningsbeslut ärendenummer 30:2021:1 – 30:2021:8 enligt förteckning 
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2021-03-31 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah SoL, handlingsid 100945 
Dnr SON 2021-00065 3.7.0.3 

 

2021-03-31 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah SoL, handlingsid 100946 
Dnr SON 2021-00065 3.7.0.3 

 

2021-03-31 
Beslut att inte inleda utredning enligt lex Sarah LSS 
Dnr SON 2021-00048 3.7.0.3 
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§ 48 Dnr SON 2021-00002 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2021-03-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-08, § 103, Ersättning till  
LOV-företag 2021 
Dnr KS 2021-00131 3.7.2.0 

2021-03-22 
Dom 2021-03-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3188-20 

2021-03-22 
Dom 2021-03-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6187-20 

2021-03-25 
Beslut 2021-03-17 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar 
ärende om anmälan enligt lex Maria (IVO dnr 3.1.1-59722/2020-4) 
Dnr SON 2020-00183 3.7.3.0 

2021-03-26 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2021-03-23, § 58, 
Miljömålsuppföljning Tertial 3 2020, Borås Stad 
Dnr 2020-2052 

2021-03-29 
Husbonden Ekonomisk Förening – Kvalitetsberättelse 2020 och 
Verksamhetsplan 2021 
Dnr SON 2021-00062 1.2.3.25 

2021-03-29 
Husbonden Ekonomisk Förening – Årsredovisning 2020 
Dnr SON 2021-00062 1.2.3.25 

2021-03-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-03-18, § 64, Feriejobb 2021 
Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

2021-03-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2021-03-18, § 63, Godkännande av 
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 
Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 
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2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 118, Socialt hållbart Borås 
Dnr KS 2021-00246 1.4.2.0 

2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 119, Samverkansöverenskommelse 
2021–2023 mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
Dnr KS 2021-00135 1.1.6.0 

2021-03-31 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-03-22, § 130, Redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2020 
Dnr KS 2021-00098 1.4.2.1 

2021-03-31 
Beslut 2021-03-24 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om återkallelse 
av tillstånd för LSS Assistans Aros AB att bedriva verksamhet med personlig 
assistans (IVO dnr 3.7.3-09138/2021-2) 
Dnr SON 2021-00066 3.7.4.25 

2021-04-01 
Dom 2021-03-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5981-20 
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§ 49   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.     
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