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§ 36   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
 Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
28 mars 2022, klockan 16.30–17.30.    
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§ 37   

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Britt-
Marie Halldén som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Torsdagen den 31 mars 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 38   

Förvaltningen informerar 
 

- Verksamhetschef Richard Brevik informerar om uppdraget 
förvaltningen fått gällande att ta fram rutiner i händelse av en eventuell 
cyberattack, för att säkerställa att viktiga handlingar finns tillgängliga 
även om exempelvis datorsystem skulle ligga nere. 

- Verksamhetschef Johanna Holmer informerar om hur man arbetar i 
verksamheterna med hantering av brukares oro relaterat till 
Ukrainakrisen. 

- Johanna Holmer informerar om att förvaltningen arbetar för att 
Kärragårdens verksamhet ska bli av igen i år.       
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§ 39   

Information: Brandskydd 
Till dagens sammanträde har förvaltningen ingen ny information att ge om 
arbetet med brandskydd i förvaltningens verksamheter.     
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§ 40 Dnr SON 2022-00028 1.1.3.1 

Årsrapport GDPR för Sociala omsorgsnämnden 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar informationen och lägger Årsrapport GDPR 
2021 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. 
Begreppet "behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 
spridning, utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 
personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen. En av uppgifterna för 
den ansvarige tjänstemannen är att skriva en årlig rapport till nämnden.               

Beslutsunderlag 
1. Årsrapport GDPR för Sociala omsorgsnämnden 2021                  
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§ 41 Dnr SON 2022-00026 1.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. februari 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning ekonomi 
t.o.m. februari 2022.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse till och med 
februari på 4 168 tkr. Två tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 
positivt med 1 263 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport februari 2022 Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 42 Dnr SON 2022-00031 1.1.3.1 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala 
omsorgsförvaltningen år 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Nedan anges en sammanfattning av 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse år 2021 på Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Pandemin, och åtgärder kopplat till den, har påverkat en stor del av 
förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hälso- och sjukvården 
har även detta år varit mycket belastad. 

Antalet rapporterade LSS- och SoL-avvikelser har ökat i förhållande till året 
innan. Rapporteringsbenägenheten är dock mycket varierande på de olika 
enheterna vilket gör det vanskligt att dra slutsatser utifrån det avvikelser som 
finns.  

En majoritet av LSS- och SoL-avvikelser rör försenad eller utebliven insats. 
Den näst vanligaste avvikelsen rör hot och våld från brukare. Ett fåtal brukare 
med komplex problematik står bakom en stor andel av rapporterade incidenter.  

En bakomliggande orsak till en mängd avvikelser handlar om brist på personal 
och brist på kompetens hos personal. Båda orsakerna måste adresseras för att 
minska risken att avvikelser återkommer. 

Antalet rapporter enligt lex Sarah har mer än tredubblats i förhållande till året 
innan. Under året inkom 77 rapporter enligt lex Sarah varav 33 föranledde att 
utredning inleddes. Tre av händelserna har bedömts som allvarligt 
missförhållande, eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande, och anmälts till 
IVO.  

Såväl HSL- som läkemedelsavvikelser har minskat under året. En anledning är 
att införandet av digitalt signeringssystem lett till färre avvikelser. Trots det 
konstateras en mycket stor underrapportering.  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Från förvaltningen har det skickats 47 avvikelser som har inträffat inom VGR. 
Från sjukhus och regionens primärvård har det kommit 15 avvikelser som rör 
förvaltningen. 

Svarsfrekvensen i brukarundersökningen ökade år 2021 men trots det saknas 
ungefär hälften av brukarna. På förvaltningsövergripande nivå ligger resultaten 
ungefär på riksgenomsnittet.  

En mer likvärdig rapportering från verksamheterna är nödvändig för att kunna 
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. 

Förvaltningen har under året kunna identifiera vilka delar av verksamheten som 
är ”vita fläckar” och behöver särskild genomlysning. Det är exempelvis tydligt 
att barn med stöd och insatser enligt LSS i stort sett inte alls fångas upp i 
avvikelsearbetet och de deltar heller inte i brukarundersökningen.  

Förvaltningen har arbetat med att ta fram prognoser om kapacitet och 
efterfrågan på stöd och insatser. Genom ett proaktivt arbete kan förvaltningen 
rusta sig för att möta brukarnas behov i framtiden. 

               

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala omsorgsförvaltningen år 
2021                
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§ 43 Dnr SON 2022-00002 1.1.3.1 

Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat 
samhälle     

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”Program för ett 
integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 
rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Målgruppen för 
programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands, vilket motsvarar ca 25 procent av 
kommunens invånare. Arbetet med dessa frågor utgår från ”Programmet för ett 
integrerat samhälle”, som reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 26 september 2019. Programmet gäller till och med 2023. Programmet 
redovisar den politiska viljeriktningen och anger målen för integrationsarbetet i 
Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder 
och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden. 
Med anledning av detta har Arbetslivsnämnden skickat en uppföljningsmatris. 
Uppföljningen fokuserar på de integrationsinsatser som har gjorts de senaste tre 
åren. Det kan vara insatser inom ett eller flera områden i programmet (arbete, 
bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur).               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning på program för ett integrerat samhälle, Dnr ALN 2021-00124               
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§ 44 Dnr SON 2022-00016 1.1.3.1 

Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Borås Stads program 
för mänskliga rättigheter.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till Program 
för mänskliga rättigheter på lokal nivå.  

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till att Program för Mänskliga 
rättigheter på lokal nivå inkluderar bland annat tillgänglighets-, integrations-, 
jämställhetsfrågor. Nämnden anser att Program för mänskliga rättigheter på 
lokal nivå bidrar till ökad förståelse för hur Borås Stad ska fortsätta sitt arbete 
med mänskliga rättighetsfrågor i staden.  

Att arbeta utifrån Universell utformning och att staden tydligt har tagit ställning 
till att använda VGR riktlinjer har varit en framgångsfaktor i 
tillgänglighetsarbete. Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till att detta står 
tydligt även i MR programmet.  

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Borås Stads program 
för mänskliga rättigheter med reservation för ändringar. 

Sociala omsorgsnämndens synpunkter: 
Nämnden önskar förtydliga beskrivningen av hur programmet är kopplat till 
den nationella handlingsplanen -Agenda 2030. 

Nämnden önskar förtydliga beskrivningen att programmet är kopplat till FN 
konventionen om Mänskliga rättigheter (inklusive socio-ekonomiska aspekter) 
och diskrimineringsgrunderna.  

Det behöver framgå att tidigare program som till exempel 
tillgänglighetsprogram och jämställdhetsprogram är integrerade i program för 
mänskliga rättigheter.  

I övergripande inriktningarna i programmet på sidan tre punkt önskar nämnden 
att det finns en förtydligande skrivning om att staden ska arbeta med universell 
utformning och staden ska arbeta aktivt för att vara en universellt utformad 
arbetsplats. 

Nämnden anser att det finns behov av en förklaringslista till begrepp och ord 
som t.ex. Universell utformning, rättighetsbaserat arbetssätt, intersektionalitet, 
tillgänglighet, osv.  
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I beskrivningen om samverkan med civilsamhälle, näringslivet och myndigheter 
önskar nämnden ett förtydligande av vad som anses som ’Om det är möjligt’. 

I beskrivningen Ett Borås för alla, anser nämnden även att kommunikation 
såsom information som erbjuds ska vara tillgängliga för alla.  

Begreppet ”funktionsförmåga” är riktat till alla människor. Detta anser 
nämnden är positivt. Men nämnden anser att även begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” ska vara inkluderat i programmet och förklaringen av 
begreppet bör finnas med i förklaringslistan.  

Staden har sedan länge tjänster som arbetar aktivt med olika mänskliga 
rättighetsfrågor och är specialister i staden.  För att säkerställa att mänskliga 
rättigheters perspektiv beaktas anser nämnden att förankringsarbetet i 
planeringsstadiet behöver involvera specialist/expertgrupper såsom MR 
nätverket. 

I beskrivningen av uppföljning står det att programmet följs upp vart fjärde år. 
Nämnden anser att programmet ska följas upp vartannat år i samband med 
handlingsplanen och programmet revideras vart fjärde år. 

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås stads Program för Mänskliga rättigheter på lokal nivå                 
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§ 45 Dnr SON 2020-00116 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Skogslid LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende ombyggnad Skogslid till ett korttidsboende 
SoL samt ett äldreboende för LSS.    

Sammanfattning av ärendet 
 Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om ombyggnad av befintliga lokaler för 
korttidsboende SoL samt ett äldreboende för LSS. En lokalisering av lokaler har 
gjorts på Gamla kyrkvägen 8 i Fristad, som benämns Skogslid. Ett 
förstudiekonto öppnades den 14 december 2021.  
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 som ett projekt med 
en budget om 15 mkr och ett genomförande år 2022. 

Sociala omsorgsnämnden är i behov av fler lägenheter för LSS-boende för en 
äldre målgrupp samt av en ny lokal till ett korttidsboende SoL för psykiskt 
funktionshindrade. Korttidsboendet bedrivs idag i en annan lokal med fyra 
lägenheter men korttidsboendet behöver flytta och utöka antalet platser. 
 
Projektet avser att anpassa två befintliga lokaler på Skogslid. En flygel byggs om 
till ett äldreboende LSS med fem lägenheter och en flygel byggs om till ett 
korttidsboende SoL med sex lägenheter.   
 
Nettoökning av fem lägenheter för gruppbostad LSS med inriktning äldre 
målgrupp kommer till 2023 för Sociala omsorgsnämnden att kräva en utökad 
budgetram med 11,7 mkr.  
En nettoökning av två korttidsplatser SoL kommer till 2023 för Sociala 
omsorgsnämnden att kräva en utökad budgetram med 2,0 mkr.    

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Skogslid ombyggnad, Fristad 
2. Ritningar Skogslid               
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§ 46 Dnr SON 2022-00032 1.1.3.1 

Beslut om sammanslagning servicebostäder 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att en sammanslagning av de två 
servicebostäderna Jössagatan 5 och Jössagatan 7 (2 vån.) ska genomföras.       

Sammanfattning av ärendet 
Minskat antal brukare på dessa två enheter samt genomförda anpassningar av 
resurser har inneburit utmaningar för verksamheten att schemalägga 
medarbetare utifrån brukarnas behov av stöd och omsorg samt utifrån en god 
arbetsmiljö schemalägga medarbetarna enligt avtal och lagar.               
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§ 47 Dnr SON 2022-00010 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 
 
Protokoll 2022-02-21 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2022-00024 3.7.0.3 
 
Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON2021-00048 3.7.2.0 
 
Utredning Lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2022-0001 3.7.0.3 
 
Delegationsbeslut, Förordnande att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2022 
Dnr SON 2021-00236 1.1.3.0 
 
Protokoll 2022-02-16 lokal samverkansgrupp, LSG område 1 
Dnr 2022-00041 2.3.1.1 
 
Utredning Lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 00023 3.7.0.3 
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§ 48 Dnr SON 2022-00006 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 
 
2022-02-21 
Dom 2021-02-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2954-21 
 
2022-02-21 
Information till nämnder från IVO 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-07, § 53, Nämndbudget 2022 
Dnr KS 2021-00037 1.2.4.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 67, Svar på motion av Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): 
Menssäkra Borås 
Dnr KS 2021-00271 1.1.1.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 81, Regler för inköp i 
Kommunkoncernen 
Dnr KS 2021-00683 1.2.2.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-24, § 22, Revidering av taxa för vård 
och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022 
Dnr KS 2021-00950 3.7.2.25 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 63, Revidering av Borås Stads 
program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete 2022-2026 
Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-03-07, § 106, Projekteringsframställan 
Björkbo LSS 
Dnr KS 2022-00124 2.6.1.1 
 
2022-03-10 
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Beslut 2022-03-10 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i 
tillsynsärende. IVO avslutar ärendet, Dnr 3.3.1-54736/2020-8 
Dnr SON 2021-00083 1.1.3.1 
2022-03-04 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 993-22. 
 
2022-03-11 
Dom 2022-03-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2168-21. 
 
2022-03-15 
Dom 2022-03-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1088-21. 
 
2022-03-17 
Dom 2022-03-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3247-21. 
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§ 49   

Övriga frågor 
 

- Mattias Karlsson (M) ställer en fråga om hur arbetet går med kontokort 
för brukare.  

Annica Sommar, chef för Kvalitet och utveckling, svarar att arbetet med 
att ta fram en lösning fortskrider. Dataskyddsombuden har godkänt ett 
föreslaget upplägg och dialog förs med Länsförsäkringar Bank kring en 
lösning. Förvaltningen återkommer med ytterligare information 
framöver.     
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