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§ 33   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
25 februari 2019, klockan 16.30–17.30. 
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§ 34   

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 27 februari 2019, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan  

Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) anmäler ett initiativärende från 
Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna till dagens sammanträde: 
Specialistundersköterska – en ny yrkestitel. 
 

Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan som ärende  
nr 8, numrering av resterande ärenden förskjuts. 
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§ 35   

Allmänhetens frågestund 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
  Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.33 – 
18.11.  

Fyra anhöriga till hyresgäster på serviceboende närvarar och ställer frågor 
angående upphandling och uppföljning av serviceboenden. De framför kritik 
riktad mot den vård och omsorg som bedrivs på aktuell servicebostad. 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppgift att till 
kommande möte redogöra för uppföljning och kontroll av 
entreprenadsverksamheten.    
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§ 36   

Förvaltningschefen informerar 
 

Förvaltningschef Monica Svensson informerar nämnden om följande punkter: 

 

Rapport från stadsrevisionen 

Stadsrevisionen har lämnat en rapport gällande styrning och uppföljning av 
privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg. Nämnden ska lämna ett 
yttrande kring rapporten på juninämnden. Granskningen avser nämndens 
gruppbostäder som drivs på entreprenad och i ett föräldrakooperativ.  

 

Optimerad bemanning 

Stadsledningskontorets har tagit initiativ till att en kartläggning genomförs av 
nämndens arbete med schemaplanering. Konsult ska lämna en samlad analys 
kring nämndens former och möjligheter att optimera bemanning och 
samplanering med fokus på kvalitet och arbetsmiljö. 

 

Habiliteringsersättning 

Regeringskansliet har i ett pressmeddelande meddelat att man avser att 
förtydliga villkoren gällande stimulansbidrag för habiliteringsersättning genom 
en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev. Socialstyrelsen ska fördela 350 
miljoner kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
under 2019.  

 

Social hållbarhet – målområde gemensamt ansvar barn och unga 

Kommunstyrelsen har gett kommunchef i uppdrag att leda och samordna 
arbetet i Borås stad för social hållbarhet med inriktning på tidiga insatser för 
barn och unga. Sociala omsorgförvaltningen är en av de förvaltningar som fått i 
uppgift att delta. Ett förslag på åtgärder ska tas fram och överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut i juni.   
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§ 37 Dnr SON 2019-00021 1.1.3.1 

Information Vård- och omsorgscollege (VO-college) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden informeras om Vård- och omsorgscollege och 
noterar informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
I augusti 2016 mottog Sjuhärad certifieringsdiplomet och godkändes därmed 
som ett regionalt Vård- och omsorgscollege, VO-College region Sjuhärad. 
Därefter har det lokala processarbetet bedrivits i perioder med olika intensitet 
med samtliga eller delar av Boråsregionens parter. De grundläggande VO-
Collegeintentionerna gällande samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare har slagit rot och fått rejält fäste bland alla parter som 
ingår i VO-Collegeregion Sjuhärad. Det lokala VO-Collegeområdet som här 
söker certifiering utgörs av samtliga berörda huvudmän/parter i kommunerna 
Bollebygd och Borås. Begynnelsebokstäverna i dessa två kommuner har gett 
namn åt det lokala VO-Collegeområdet som därmed kallas BoBo-området.   

Beslutsunderlag 
1. Information lokalt VO-College 
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§ 38 Dnr SON 2019-00022 1.2.4.1 

Årsredovisning 2018 Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för  
Sociala omsorgsnämnden, att begära kompensation för kostnader under 2018 
för ett speciellt barnärende, sociala investeringar samt övervältring från 
Försäkringskassan med sammanlagt 11 050 tkr.  
Årsredovisning 2018 översänds till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 
I bifogat material redovisas förslag till årsredovisning 2018 för  

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt vissa yrkanden för särskilda 
kostnader som uppstått under året. 
 
Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets resultaträkning på -16 921 
tkr jämfört med tillgängliga medel. Som ett separat ärende kommer nämnden 
att besluta om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019. 

 

Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden under 2018 utöver 
RAM för ett speciellt barnärende motsvarande 2 297 tkr samt 103 tkr för 
sociala investeringar. Nämnden begär också täckning för 
kostnadsövervältringen från Försäkringskassan enligt följande:  

 

Myndighetsutövning personlig assistans 7 450 tkr 

Verkställighet personlig assistans 4 200 tkr 

Boende LSS 3 000 tkr 

Total summa övervältring 14 650 tkr 

Avgår utökat kommunbidrag under 2018 -6 000 tkr 

Summa kostnad som nämnden begär täckning för 8 650 tkr       

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2018 Sociala omsorgsnämnden              
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§ 39 Dnr SON 2018-00070 1.2.4.1 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
komplettering och förtydligande av konsekvensanalys.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden ska enligt styrprinciper för en ekonomi i balans 
utarbeta en åtgärdsplan om det finns risk för en negativ prognos. Nämnden 
inledde året 2019 med ett negativt ingångsvärde kopplat till årsredovisning 2018 
motsvarande 16 921 tkr och det finns därför behov av att förstärka 2018 års 
åtgärdsplan för ekonomisk balans. 

Åtgärdsplanen involverar hela nämndens verksamhetsområden, såväl 
stödfunktioner, myndighetsbeslut som verkställighet. Den utgår från fyra 
strategier för att genomföra anpassningar som leder till minskade kostnader för 
nämnden. 

Åtgärdsplanen redovisar uppskattade effekter på helår. Nämnden kommer att 
löpande följa utfall och förhålla sig till uppnådda effekter. Nämnden kommer 
också att ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen gällande opåverkbara 
kostnader kopplat till övervältring från försäkringskassa. Detta leder till ökade 
kostnader kopplat till myndighetsbeslut i form av att fler personer blir beviljade 
insatser eller fler timmar. Detta leder också till ökade kostnader för att 
verkställa fattade beslut. 

De delar i åtgärdsplanen som hör samman med åtgärder som stödjer fortsatt 
utveckling av samplanering och effektiv schemaplanering inväntar beställd 
konsultrapport med tillhörande handlingsplan.    

Förslag 
Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) föreslår att ärendet återremitteras 
för komplettering och förtydligande av konsekvensanalys. 

Mitt S-samverkan begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl. 19.36 – 
19.39. 

Nämnden godkänner förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala omsorgsnämnden   
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§ 40 Dnr SON 2019-00035 1.1.3.1 

Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 

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 - Ny yrkestitel Specialistundersköterska (bifogas 
protokollet).   
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§ 41 Dnr SON 2018-00094 1.1.3.1 

Miljörapport 2018 för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2018 och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 
 I denna Miljörapport för 2018 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för 
att bidra till Borås Stads miljömål. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är 
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett 
antal mål och etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår vilken 
nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.    

Beslutsunderlag 
   1. Miljörapport 2018 Sociala omsorgsnämnden   
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§ 42 Dnr SON 2018-00092 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den 
till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Totalt 29 synpunkter har kommit in under året 2018, varav 4 rör externa 
utförare. De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhets-
områden, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. 11 klagomål rör 
bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 4 klagomål rör fysisk miljö, 1 synpunkt rör 
förvaltningens information och 3 ärenden är belagda med sekretess. Inkomna 
synpunkter har behandlats var och en för sig och rutinen för synpunkts-
hantering har följts till större delen, i 5 fall av 29 inkomna synpunkter har 
svarstiden överskridits.  

 

Uppföljning har genomförts av verksamhetsutvecklare på individnivå men inga 
generella slutsatser kan dras av att studera materialet, varför inga övergripande 
utvecklings- och förändringsarbeten följer. Att enbart utreda varje synpunkt för 
sig kan leda till svårigheter att uppmärksamma problem med verksamhetens 
kvalitet och styrning. Därav har det fattats beslut om att under 2019 starta en 
mer systematisk sammanställning och analys för att upptäcka mönster och 
trender inom förvaltningen som inte framträder i granskning av enskilda fall.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–december 2018                  
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§ 43 Dnr SON 2018-00015 1.1.3.1 

Uppföljning intern kontroll 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden antar planen Uppföljning intern kontrollplan 2018, 
och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta 
en riskanalys och en plan för den interna kontrollen. Den interna 
kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden har identifierat 
och graderat de risker som finns i verksamheten. Vid årets slut görs en 
uppföljning av den interna kontrollplanen.    

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2018 
2. Riskanalys 2018      
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§ 44 Dnr SON 2019-00007 1.1.3.1 

Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka upprättat dokument ”Borås 
Stads riktlinjer för bostadsförsörjning” och översänder det till 
Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat 
dokument ”Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning” som skickats ut på 
remiss.  

Nämnden anser att behoven kring boende för personer med 
funktionsnedsättning, tydligare behöver lyftas fram i dokumentet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning    
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§ 45 Dnr SON 2018-00112 2.6.1.25 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Färgargatans LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från 
Lokalförsörjningsnämnden, att Kommunstyrelsen godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås.   

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås. 

 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare LSS-bostäder. En lokalisering av en tomt på Färgargatan i 
Svensgärde har tagits fram och detaljplanarbete är genomfört.  

Öppnande av förstudiekonto beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2018-08-
21. 

 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker bifogade förslag till 
projekteringsframställan som beräknas till 18 150 000 kr.   

Beslutsunderlag 
1. Beslut 2019-01-22 från Lokalförsörjningsnämnden   
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§ 46 Dnr SON 2018-00113 2.6.1.25 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Sörmarkslidens LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från 
Lokalförsörjningsnämnden, att Kommunstyrelsen godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås.   

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås. 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020  framställt 
behov av ytterligare LSS-bostäder En lokalisering av en tomt på Sörmarksliden i 
Sörmarken har tagits fram och detaljplanarbete är genomfört.  

Öppnande av förstudiekonto beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2018-08-
21. 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget för 2018. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker bifogade förslag till 
projekteringsframställan som beräknas till 18 150 000 kr.   

Beslutsunderlag 
1. Beslut 2019-01-22 från Lokalförsörjningsnämnden   
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§ 47 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 
1. 2019-01-21 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

2. 2019-01-22 
Ordförandebeslut – Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i  
mål nr 5929-18 
Dnr SON 2017-00130 

3. 2019-01-28 
Utredning lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2018-00164 3.7.2.0 

4. 2019-01-28 
Utredning lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2018-00172 3.7.2.0 

5. 2019-01-28 
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

6. Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Ulla Bark, ansvarskod 305093, startdatum 2019-01-21 
Christin Widén, ansvarskod 308151, startdatum 2019-01-28,  
slutdatum 2019-03-31 
Liz Rehn, ansvarskod 307576, startdatum 2019-03-21 
Carina Abrahamsson, ansvarskod 307576, startdatum 2019-03-21 

7. Anmälan – lex Sarah 
Dnr SON 2019-00008 3.7.2.0             
   

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Monica Svensson 
Förvaltningschef 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-25 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.     

Anmälningsärenden 
8. 2019-01-22 

Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

9. 2019-01-24 
Beslut 2019-01-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6382-18 

10. 2019-01-28 
Dom 2019-01-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 265-19 

11. 2019-01-30 
Dom 2019-01-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 679-18 

12. 2019-01-30 
Dom 2019-01-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5565-18 

13. 2019-02-01 
Beslut 2019-01-21 från Kommunstyrelsen, § 9, Promemoria om ändring av 
övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård 
Dnr KS 2018-00858 1.1.2.1 

14. 2019-02-01 
Dom 2019-01-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4913-18 

15. 2019-02-04 
Dom 2019-02-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1522-18 

16. 2019-02-04 
Beslut 2019-01-21 från Kommunstyrelsen, § 10, Taxa för mat inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2019 
Dnr KS 2018-00720 3.7.2.0 

17. 2019-02-05 
Beslut 2019-01-30 från Fritids- och folkhälsonämnden, § 10, Uppföljning 
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av Överenskommelsen i Borås samt sammanställning av remissvar 
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

18. 2019-02-05 
Dom 2019-02-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4564-18 

19. 2019-02-06 
Beslut 2019-02-06 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 425-19 

20. 2019-02-07 
Dom 2019-02-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-18 

21. 2019-02-11 
Anmälningsärende från Kommunstyrelsen 2019-02-04, § 28, LUPP 2017 
 – Nämndernas åtgärder 
Dnr KS 2016-00780 

22. 2019-02-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-12-19-20, § 214, Budget 2019 
Dnr KS 2018-00038 1.2.4.1 

23. 2019-02-13 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslut av ärende om 
tillsyn av ett ej verkställt beslut 
SON 2018-00138 1.1.3.1 

 
               

 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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§ 49   

Övriga frågor 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 

Anna Christensen (M) lyfter frågan om dålig ventilation i nämndens 
sammanträdeslokal. 

 

Förvaltningschef Monica Svensson noterar frågan.     

 

 

 

 



  Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-02-25, § 40 
    

      

Initiativärende Specialistundersköterska – en ny yrkestitel 

Att ta fram nya yrkestitlar inom nämndens verksamheter är dels ett sätt att hantera 

kompetensförsörjning och dels gör det möjligt för fler personer att göra både löne- och 

yrkeskarriär inom en verksamhet som annars erbjuder små möjligheter till detta. 

För att kunna behålla och kunna erbjuda mer utmanande arbetsuppgifter till medarbetare är 

undersköterskor med specialistutbildning en lösning. Dessa skulle kunna erbjudas utbildning 

inom psykiatri, vård av äldre med funktionsnedsättning och palliativ vård. Yrkestiteln finns 

ännu inte i Borås. 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är dags göra undersköterskeyrket ytterligare 

attraktivt genom att inrätta yrkestiteln, specialistundersköterska. 
  
Nämnden föreslås besluta: 

 Sociala omsorgsnämnden inrättar en ny yrkestitel, Specialistundersköterska 

 Sociala omsorgsnämnden inventerar behovet av antalet specialistundersköterskor 

 Sociala omsorgsnämnden tillskriver Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 

behovet av specialistundersköterskor. 

 

 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna genom 

Mattias Karlsson (M) 

  Anna Christensen (M) 

  Lars Lyborg (KD) 

  Bill Bakkemose (M) 

  Ulrika Gunnarsson (KD) 
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