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§ 74   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
13 maj 2019, klockan 16.30–17.30.     
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§ 75   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mattias Karlsson (M) med 
Britt-Marie Halldén (L) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 15 maj 2019, Sociala omsorgsförvaltningen     

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(17) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-13 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(Sekretess) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. Beslut enligt separat protokoll.    
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§ 77   

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

 

Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 78   

Förvaltningschefen informerar 
Tf förvaltningschef Susanne Sprigg informerar om följande punkter:  

 

- Sociala omsorgsnämnden har fått en donation genom testamente på 2,2 mkr. 
Ny donationsstiftelse är skapad och godkänd av KS 190423. Nämnden kommer 
att få ett förslag på riktlinjer för hur utbetalningen ska ske, ansökningsperioder, 
målgrupper m.m.  

- Fördjupad granskning kommer att ske av Attendos boende på 
Torstenssonsgatan, då ytterligare klagomål har inkommit. Kvalitet- och 
utvecklingsavdelningen återkommer när resultatet av granskningen finns att 
presentera. 

- Optimerad bemanning: Arbetet pågår efter den genomlysning som är gjord. 
Det finns en styrgrupp utsedd där arbetsgivare och fackliga företrädare ingår 
och handlingsplan finns framtagen.   
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§ 79 Dnr SON 2019-00053 1.1.3.1 

Riskanalys 2020 för Sociala omsorgsnämnden 
Annica Sommar och Anna Thuresson presenterar en översikt över arbetet med 
intern kontroll, samt ger riktlinjer för den riskanalys nämnden ska genomföra 
under sammanträdet.  

 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omvärldsbevaka huruvida det finns 
kommuner som arbetar med demografisk styrning av budget. Svar rapporteras 
till nämnden på nämndsmötet i juni.   
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§ 80 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 1, 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 10 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största orsaken till den negativa prognosen är 
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av 
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.                             

Beslutsunderlag 
1. Tertial 1 2019                  
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§ 81 Dnr SON 2019-00014 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Individ-
och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om rapporten om 
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. 

I rapportsammandraget framgår att Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en 
granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete kring barn 
och unga i åldern 0-20 år är ändamålsenlig. 

Av granskningen framgår att Sociala omsorgsnämndens arbete med samverkan 
och förebyggande arbete med övriga nämnder är ändamålsenligt. 
Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att utveckla 
samverkan. 

Stadsrevisionen har även identifierat förbättringsområden för granskande 
nämnder och det handlar om att utveckla sin styrning och uppföljning av 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. 

Sammanfattningsvis så behöver Sociala omsorgsnämnden utveckla sin styrning 
och uppföljning av samverkan och förebyggande arbetet kring barn och unga. 
Nämnden instämmer i det som framgår i granskningen att man även behöver 
arbeta mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i 
att utveckla samverkan mellan nämnderna.               

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring 
barn och unga   
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§ 82 Dnr SON 2019-00030 1.1.3.1 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Kommunstyrelsen.  

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M), Lars Lyborg (KD) och Ulrika 
Gunnarsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
(bilaga).  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år.  

I motionen framkommer att det idag finns två anhörigkonsulter som vänder sig 
till personer från 18 år och uppåt och ytterligare två personer som vänder sig till 
personer som är 65 år och uppåt. En grupp som inte kan ta del av detta stöd är 
barn under 18 år.  

Nämnden ställer sig positiv till motionen. Nämnden anser att det kan finnas 
situationer då barn och unga med koppling till nämndens målgrupper har ett 
behov av stöd och hjälp som inte ryms inom strukturerad verksamhet som 
elevhälsa och Individ- och familjeomsorgens stödgrupper för barn och unga.  

Förslag 
Förste vice ordförande Mattias Karlsson (M) föreslår att ärendet återremitteras 
för komplettering med behovsanalys och utredning av kostnader för nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande Yvonne Persson (S) frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller 
eller avslår Mattias Karlssons (M) förslag och finner att nämnden avslår 
förslaget.   

Beslutsunderlag 
1. Motion om anhörigstöd för barn under 18 år             
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§ 83 Dnr SON 2019-00066 1.1.3.1 

Samrådsyttrande över detaljplan för Trandared, 
Järnhättan 5 m fl (Trandaredsgatan 5) 

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

        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplan för 
Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss 
centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i närhet till det i 
översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen, men vill särskilt betona frågan 
om tillgänglighet. Nämnden vill här framhålla vikten av att framkomligheten 
och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning BN 2017-829, Samhällsbyggnadsförvaltningen                  
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§ 84 Dnr SON 2019-00052 1.1.4.1 

Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag, efter redaktionell ändring 
av datum till att omfatta hela veckor (7 dagar).       

Sammanfattning av ärendet 
Under tillförordnad förvaltningschef Susanne Spriggs sommarsemester  

2019-06-24 – 2019-07-21 och 2019-07-29 – 2019-08-04 erhåller följande 
personer förordnande som tillförordnad förvaltningschef: 

2019-06-24 – 06-30 (vecka 26) Verksamhetschef Liz Rehn med 
Charles Musonda, chef för HR-funktionen, som ersättare   

2019-07-01 – 07-07 (vecka 27) Anna Thuresson, chef för kvalitet- 
och utvecklingsenheten, med  Charles Musonda, chef för HR-funktionen, som 
ersättare   

 2019-07-08 – 07-14 (vecka 28) Verksamhetschef Richard Brevik 
med verksamhetschef Helen Persson som ersättare 

2019-07-15 – 07-21 (vecka 29) Verksamhetschef Helen Persson 

2019-07-29 – 08-04 (vecka 31) Verksamhetschef Liz Rehn 

 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.               
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§ 85 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om avslut av beslutsattest: 
Lena Ross Leü, ansvarskod 300301, slutdatum 2019-04-01 
 

2019-04-11 
Utredning lex Sarah SoL avslutas 
Dnr SON 2019-00025 3.7.2.0 
 

2019-04-12 
Utredning lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2018-00151 3.7.2.0  
 

2019-04-15 
Överenskommelse mellan FUB Borås och Borås Stad,  
Sociala omsorgsnämnden, gällande sommargårdsverksamhet riktad 
 till personer med funktionsnedsättning 
Dnr SON 2019-00062 1.2.3.25 

 

2019-04-15 
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
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§ 86 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 
2019-04-08 
Beslut 2019-04-02 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
IVO avslutar ärende om tillsyn av ej verkställt beslut. 
Dnr SON 2018-00125 1.1.3.1 

2019-04-10 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-04-11 
Beslut 2019-04-10 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
IVO avslutar ärende om anmälan enligt lex Sarah och kommer inte att vidta 
några ytterligare åtgärder. 
Dnr SON 2018-00151 3.7.2.0 

2019-04-11 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-04-12 
Dom 2019-04-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2938-18 

2019-04-12 
Dom 2019-04-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5444-18 

2019-04-15 
Dom 2019-04-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3519-18 

2019-04-17 
Dom 2019-04-09 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3806-18 

2019-04-17 
Dom 2019-04-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5980-18 

2019-04-23 
Dom 2019-04-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4229-18 

2019-04-24 
Beslut 2019-04-16 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2905-18 
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2019-04-29 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-05-03 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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§ 87   

Övriga frågor 
 

Mattias Karlsson (M) önskar att representanter för privata utförare inom daglig 
verksamhet, Kamgarn, bjuds in till nämnden. 

Tf förvaltningschef Susanne Sprigg svarar att detta kan planeras in till något av 
nämndens sammanträden under hösten 2019. 
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