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§ 50   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
25 mars 2019, klockan 16.30–17.30. 
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§ 51   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Christensen (M) 
med Lars Lyborg (KD) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 27 mars 2019, Sociala omsorgsförvaltningen.    
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§ 52   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35.  

Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 53   

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om följande punkter: 

 

- Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utse Magnus Stenmark som 
ny förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen. Han tillträder 
preliminärt i mitten av augusti. Under perioden däremellan går Susanne 
Sprigg in som tillförordnad förvaltningschef. Större uppdrag är 
fördelade till utsedd verksamhetschef, alternativt stödchef.  
 

- Tjänsten som chef för ekonomifunktionen är vakant. Rekrytering pågår 
och under denna period är ekonom Frida Augustsson tillförordnad 
ekonomichef, med aktivt stöd från stadsledningskansliets nya 
verksamhetscontroller Jonas Ringström. 

 
- Socialstyrelsen ska fördela 350 miljoner kronor till kommunerna i 

stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2019. Sociala 
omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om medel för att bibehålla 
den nivå som nämnden beslutade om 2018.  

- Inför dagens möte har förvaltningen varit i kontakt med 
fastighetsägaren gällande den dåliga ventilationen i 
sammanträdeslokalen. Ventilationen ska nu vara aktiverad fram till kl. 
21.00 måndagar. 
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§ 54 Dnr SON 2019-00038 1.1.3.1 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientberättelsen ska beskriva:  

 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  

Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

Vilka resultat som har uppnåtts  

 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 7kap.1§) 
bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå: 

  

Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,  

Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och  

Vilka resultat som har uppnåtts  

 

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att i ett och samma dokument 
(Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen) redovisa både arbetet med 
patientsäkerhet och kvalitet under det gångna året.               

Beslutsunderlag 
1. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018                  
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§ 55 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. februari 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 654 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 10 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
kommer att tas. 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 februari 2019     
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§ 56 Dnr SON 2018-00070 1.2.4.1 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad reviderad åtgärdsplan 
för ekonomi i balans 2019 för Sociala omsorgsnämnden och översända den till 
Kommunstyrelsen.   

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 Försäkringskassan. 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.    

Beslutsunderlag 
1. Reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019, Sociala omsorgsnämnden   
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§ 57 Dnr SON 2019-00017 1.1.3.1 

Initiativärende - Knyt habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att knyta habiliteringsersättningen till 
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) med 2019 som basår.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden vill värdesäkra habiliteringsersättningen inom daglig 
verksamhet och daglig sysselsättning och väljer därför att koppla beloppet till 
prisbasbeloppet med 2019 som basår. Ersättningen är för närvarande, år 2019, 
70,- för heldag (deltagande minst fem timmar per dag) och 50,- för halvdag 
(deltagande mindre än fem timmar per dag). Den här ersättningen ska årligen 
justeras med det jämförelsetal som förändringen i prisbasbeloppet ger, beloppet 
avrundas till närmaste heltal. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500,-. 
Förändringen kommer medföra högre kostnader för Sociala omsorgsnämnden. 

Daglig verksamhet ska inte uppfattas som en anställningsform men med fördel 
kan verksamheten utformas så att den bidrar till att öka förutsättningarna för att 
senare få en anställning i arbetslivet. Habiliteringsersättningen har inte karaktär 
av ersättning för utfört arbete och är därför att betrakta som skattefri. 

Enligt SKL:s cirkulär 2005:9 framkommer att habiliteringsersättning inte ska 
bedömas som skattepliktig, och där rekommenderas en nivå på 0,1 % av 
prisbasbeloppet.   

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M+KD - Knyt habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex      
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§ 58 Dnr SON 2019-00016 1.1.3.1 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
program för nationella minoriteter.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen ser positivt på program för nationella minoriteter. 
Programmet utgör ett stöd genom de konkreta områden som anges och som 
Borås stad ska fokusera på, för att följa lagen om nationella minoriteter. Sociala 
omsorgsförvaltningen tillstyrker Borås Stads program för nationella minoriteter.               

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads program för nationella minoriteter.                 
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§ 59 Dnr SON 2018-00163 1.1.3.1 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reglemente för Sociala omsorgsnämnden 
samt föreslagna förändringar i Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 
nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
kommunfullmäktige med detta under mandatperioden.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss: översyn av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod  
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§ 60 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-02-13 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

2019-02-18 
Protokoll Förvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

2019-02-25 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

2019-02-26 
Utredning lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2018-00166 3.7.2.0 

Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 
Susanna Hiltunen, ansvarskod 308115, 3018142, slutdatum 2019-02-28 
Pya Kjellberg, ansvarskod 308103, slutdatum 2019-02-28 
Ann-Christine Erlandsson, ansvarskod 306701, slutdatum 2019-02-28 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Frida Augustsson, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-04-01 

2019-03-14 
Utredning lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2018-00173 3.7.2.0 
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§ 61 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-02-19 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 784-19 

2019-02-20 
Beslut 2019-02-15 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 215-19 

2019-02-20 
Beslut 2019-02-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ärende om 
tillsyn av ej verkställt beslut avslutas 
Dnr SON 2018-00123 1.1.3.1 

2019-02-21 
Dom 2019-02-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 471-18 

2019-02-25 
Inbjudan från Arbetslivsförvaltningen, utbildningsdag den 16 maj 2019 om våra 
nationella minoriteter 

2019-02-26 
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2019-02-19 om redovisning av 
hyresförhandlingar 2019 
Dnr LFN 2019-00025 1.2.4.25 

2019-02-27 
Information 2018-02-15 från Stadsledningskansliet Centrum för kunskap och 
säkerhet, CKS:  
Rutin för förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag om de genom sitt 
förtroendeuppdrag utsätts för våld, hot eller hat 
Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten i Borås Stad 
Dnr SON 2019-00037 2.8.2.5 

2019-02-27 
Beslut 2019-02-26 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2674-18 

2019-02-28 
Skrivelse till förtroendevalda om Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats  
– Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla! 

2019-03-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-02-21, § 28, enkäter gällande 
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rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

2019-03-01 
Beslut 2019-02-27 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3079-18 

2019-03-05 
Inbjudan från Göteborgsregionen till halvdag 15 april 2019 
 – Spelreklam i fokus 

2019-03-06 
Beslut 2019-03-04 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4487-18 

2019-03-06 
Dom 2019-03-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3703-18 

2019-03-08 
Beslut 2019-03-05 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1254-19 

För kännedom - Kopia av Inspektionens för vård och omsorg (IVO) 
tillsynsbeslut 2019-03-06 om Sötåsens bostad med särskild service för barn och 
ungdomar enligt LSS, i Töreboda 
Dnr SON 2019-00042 3.7.2.25 

2019-03-13 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4176-18 

2019-03-13 
Dom 2019-03-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1532-18 

2019-03-14 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2184-18 
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§ 62   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor. 
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