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§ 16   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
24 februari 2020, klockan 16.30–17.30. 
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§ 17   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic med Ismeta 
Dzafic som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 26 februari 2020, Sociala omsorgsförvaltningen   

 

Tillägg till dagordningen: 

Två initiativärenden anmäls av M och KD till dagens sammanträde. 
Ordföranden meddelar att dessa läggs till i dagordningen som punkt 11 och 12, 
numrering av resterande ärenden förskjuts.     
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§ 18   

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

Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 19   

Förvaltningen informerar 
 

Besök från förvaltningens verksamhet: 

Madelene Lyckelid, enhetschef inom förvaltningens område 2, informerar 
nämnden om verksamheten inom boendestöd samt mötesplats Berggården. 
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§ 20 Dnr SON 2020-00012 1.1.3.1 

Information: Tillitsbaserad styrning och ledning 
 

Kvalitetsstrategerna Jan Olausson och Ewa Luvö besöker nämnden och 
informerar om arbetet med Tillitsbaserad styrning och ledning som inletts i 
Borås Stad och dess förvaltningar och verksamheter. 
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§ 21 Dnr SON 2019-00067 1.2.4.1 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för ekonomi i 
balans 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden ska i enlighet med Borås Stads styrprinciper besluta 
om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans om det finns risk för en negativ 
budgetavvikelse. 

Utgångläge inför 2020 är: 

Negativ budgetavvikelse 2019: -21 127 tkr 

Effektiviseringskrav 2020:  - 3 275 tkr 

Ökad kostnad PO-pålägg:  - 3 900 tkr 

Tillskott i budget 2020:2:  +11 438 tkr 

Avsätta 1% till buffert:  - 6 892 tkr____ 

Besparingskrav 2020:  - 23 756 tkr 

Nämnden noterar informationen och ställer sig bakom åtgärdsplanen.               

Beslutsunderlag 
1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020, Sociala omsorgsnämnden              

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr SON 2019-00182 1.1.3.1 

Årsredovisning 2019 Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 

- Fastställa årsredovisning 2019 för Sociala omsorgsnämnden  

 

- Begära kompensation för kostnader under 2019 för Kärragården, för ökade 
kostnader pga. att 65-års gränsen mellan SON och VÄN togs bort 2019 samt 
övervältring från Försäkringskassan med sammanlagt 15 400 tkr. 

- Begära att ej disponerat investeringsanslag om 270 tkr för pågående 
inventarieutrustning till två stycken nybyggda boenden överförs till 2020. 

- Översända årsredovisningen till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2019 på -21 127 tkr 
jämfört med tilldelat kommunbidrag.  

Nämnden begär kompensation från Kommunstyrelsen med 15 400 tkr. 

Av den kostnadsövervältring som har gjorts från Försäkringskassan kvarstår  

8 650 tkr från år 2018. Till detta tillkommer årets övervältringskostnader på  

2 300 tkr. Den totala summan för Försäkringskassans kostnadsövervältring som 
nämnden begär kompensation för i årets bokslut uppgår till 10 950 tkr.  

Det finns ett beslut i Kommunfullmäktige att sommarkolonin på Kärragården 
ska finnas kvar 2019. Nämnden begär kompensation för 2019 års kostnader 
med 650 tkr.  

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL 
har ökat som ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON fick inför året ingen budget 
för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. 
Nämnden begär kompensation för 2019 års kostnader med 3 800 tkr.    

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2019 Sociala omsorgsnämnden           
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§ 23 Dnr SON 2018-00137 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Brotorpsgatans LSS 
Ombyggnad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende Brotorpsgatan LSS ombyggnation, Brotorpsgatan 
3, Kadriljen 12.         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden hemställde 2018-10-16 till Lokalförsörjningsnämnden 
att starta en förstudie gällande ombyggnad/ tillbyggnad av Broto1psgatan 3.  

Projektet finns med i Borås Stads investerings budget 2020 med en budget om 
5 000 000 kr  

Brotorpsgatans LSS är sedan en tid tillbaka inte i drift som korttidsboende, 
vilket gör lokalen disponibel.  

Projektet innebär att Brotorpsgatans LSS anpassas för att kunna fungera som 
ett barnboende. Byggnaden anpassas för att inrymma tre lägenheter och en 
gemensam lokaldel, samt personalutrymmen. Ombyggnaderna sker inom 
befintlig huskropp som är 287 m2 BRA.  

Sociala omsorgsförvaltningen har idag behov av att kunna erbjuda en lägenhet 
för barn då det finns ett taget beslut på detta. Antalet lägenheter för att kunna 
täcka ett framtida behov bedöms till totalt tre stycken.             

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Brotorpsgatans LSS ombyggnad, 2020-01-29 
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§ 24 Dnr SON 2019-00110 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Totalt 33 synpunkter har inkommit under 2019. 31 utav dessa berör egen 
verksamhet och två rör externa utförare. Vid jämförelse av antal synpunkter 
2017-2019 är antalet relativt konstant.  

Inkomna synpunkter har under 2019 behandlats var och en för sig. Analysen är 
att det rimligtvis borde vara fler registrerade synpunkter i förhållande till de 
insatser och tjänster som utförs dagligen på Sociala omsorgsförvaltningen. 
Rutinen för synpunktshantering har till viss del följts. I 13 fall av 33 inkomna 
synpunkter har svarstiden om 10 arbetsdagar överskridits. 

Synpunkterna är spridda över flera verksamhetsområden vilket gör det svårt att 
dra några generella slutsatser. Den övergripande analysen visar dock att det 
främst handlar om synpunkter på utförandet av stöd, service och omsorg samt 
frågor och synpunkter på beslut/ej beviljade insatser. Det framkommer också 
att det är avsaknad av information eller missnöje med svaret den enskilde eller 
dennes företrädare fått som föranleder synpunkten. Synpunkterna är fördelade 
enligt följande: 

Bemötande: 2 

Fysisk miljö: 3 

Information: 6 

Tjänster: 22 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer 
ingå som en del i förvaltningens analysteam. Att omhänderta och analysera de 
synpunkter som inkommer i verksamheten utgör också en del i det 
kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att genomföra i sin 
verksamhet. Sociala omsorgsförvaltningen behöver aktivt fortsätta arbetet för 
att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–december 2019                
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§ 25 Dnr SON 2019-00053 1.1.3.1 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Uppföljning av intern kontroll 
2019 och översända den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll ska syfta till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 
som kan hindra att en organisation inte når sina mål på ett säkert och effektivt 
sätt. Intern kontroll ska bidra med tydlighet samt ordning och reda för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och 
övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av 
ledningssystemet. 

Utifrån Sociala omsorgsnämnden och förvaltningens identifierade risker 
upprättas årligen en intern kontrollplan för att åtgärda och minimera/eliminera 
att riskerna inträffar. 
 
Sociala omsorgsnämnden har följt upp plan för intern kontroll för 2019. 
Sammanlagt 21 riskbilder har följts upp inom områdena styrning och ledning, 
personal, ekonomi och egen verksamhet. 

               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Uppföljning Intern kontroll 2019”                 
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§ 26 Dnr SON 2020-00029 1.1.3.1 

Initiativärende - utredning kostnader för egna boenden 

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 - Utredning kostnader för egna boenden (bifogas 
protokollet).       
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§ 27 Dnr SON 2020-00030 1.1.3.1 

Initiativärende: Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019 samt 2020 

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 – Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 samt 
2020 (bifogas protokollet).      
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§ 28 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-01-22 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00140 3.7.2.0 

 

2020-01-27 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

Avslut av beslutsattest 
Anna Thuresson, ansvarskod 300200, slutdatum 2020-01-31 

 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG – 
2019-12-04 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG – 
2020-01-15 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG – 2020-
01-20 
Dnr SON 2020-11115 2.3.1.1 

 

2020-02-05 
Förvaltningsjurist Sofie Karlsson och LSS-handläggare Mathias Edgren ges 
förordnande att i enhetschef David Ahlgrens ställe företräda Sociala 
omsorgsnämnden i Förvaltningsrätten i Jönköping 2020-02-12 
Dnr SON 2020-00016 1.1.3.0 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

2020-02-12 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00139 3.7.2.0 

 

               

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-01-16 
Dom 2020-01-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1125-19 

2020-01-20 
Dom 2020-01-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1559-19 

2020-01-27 
Dom 2020-01-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2438-19 

2020-01-27 
Dom 2020-01-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4046-19 

2020-01-29 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-01-20, § 34, projekteringsframställan för 
tillbyggnad av Metergatan SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13 
Dnr KS 2019-01076 2.6.1 

2020-01-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-19, § 295, beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

2020-01-29 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-01-20, § 31, intern kontrollplan 2020 
Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

2020-01-29 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-01-20, § 26, taxa för mat inom omsorgen 
om äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 
Dnr KS 2019-01116 3.7.2.0 

 

 

2020-01-29 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-12-19, § 294, uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
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rättigheter 
Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

2020-01-30 
Dom 2020-01-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1752-19 

2020-01-30 
Dom 2020-01-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3643-19 

2020-01-31 
Dom 2020-01-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3432-19 

2020-02-03 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 6, Borås Stads 
Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

2020-02-03 
Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29, § 7, områdesutveckling 
för jämlik hälsa 
Dnr FOFN 2019-00210 3.7.1.2 

2020-02-05 
Inbjudan från Sjuhärads samordningsförbund till framtidsmässa  
2020-03-06 – en mässa för och om unga med funktionsnedsättning i början av 
vuxenlivet  

2020-02-11 
Beslut 2020-02-05 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 416-19 

2020-02-12 
Dom 2020-02-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2163-19 
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§ 30   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

 

 



Initiaitvärende Sociala omsorgsnämnden
2020-02-24

Initiativärende  Utredning kostnader för egna boende.

Sociala Omsorgsnämnden har fått information av förvaltningen att skillnaden i kostnader per dygn 
mellan boende som drivs av förvaltningen och entreprenörer är väldigt stora.

Egenregi: 2640 kr/dygn/brukare

Attendo: 1948 kr dygn/brukare

Enligt de siffror som förvaltningen presenterar skiljer det 692 kr per dygn mellan privata 
entreprenörer och boende som drivs av förvaltningen.

När det gäller på ett helt år skulle det vara cirka 250 000 i skillnad i kostnader per brukare när 
nämnden har upphandlat privata entreprenörer på kvalité.

Enligt förvaltningen så drivs stadens boende enligt följande fördelning

Privat regi: 15

Egenregi: 32 (7 servicebostäder och 25 gruppbostäder enligt organisationsskiss)

Föräldrakooperativ: 1

Då allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna anser att skillnaden i kostnader är väldigt 
stora när nämnden har upphandlat den privata entreprenören på kvalité vill vi att nämnden tillsätter 
en utredning som förklarar och redovisar varför det skiljer 692 kr per dygn mellan egen regi och 
entreprenören.

Nämnden föreslås besluta:

Att Sociala Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda varför det skiljer 692 kr per dygn 
mellan egen regi och entreprenören.

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom

Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden

Anna Christensen(M)

Lars Lyborg (KD)

Bill Bakkemose (M)

Ulrika Gunnarsson (KD)

Seija Noppa (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-02-24, § 26



Initiaitvärende Sociala omsorgsnämnden
2020-02-24

Initiativärende  Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 samt 2020

2018 fick nämnden ett extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för 
övervältringen. Då kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare 
cirka 8,7 miljoner vid 2018 års årsredovisning.

Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala omsorgsnämnden kan 
påverka utan endast regeringen. Sociala omsorgsnämnden behöver få ett svar från 
Kommunstyrelsen hur dessa kostnader kommer att hanteras under 2019 samt 2020.

Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut 2019 samt i början på året 2020 om ytterligare 
åtgärdsplaner med besparingar. 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att nämnden behöver ett svar och förtydligande 
från kommunstyrelsen, då kommunstyrelsens ordförande svarat på en enkel fråga 2020-01-23 
att det inte finns någon anledning att inte avskriva  övervältringskostnaden men säger 
samtidigt att Sociala Omsorgsnämnden redan fått täckning för kostnaderna genom tillskott i 
budget.

Nämnden har tidigare skickat en skrivelse angående övervältringskostnader till 
kommunstyrelsen efter nämndens möte i Juni 2019 utan svar.

Nämnden föreslås besluta:

Att tillskriva Kommunstyrelsen om begäran om svar på frågan om hur Försäkringskassans 
övervältringskostnader kommer att hanteras i budget 2019 samt 2020.

Att i begäran om svar uppmärksamma kommunstyrelsen att tidigare skrivelse från juni 2019 
är obesvarad.

Att i begäran om svar meddela att risken för ytterligare åtgärdsplaner är stor om kostnaden 
för försäkringskassans övervältring inte avskrivs 2019 samt 2020.

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom

Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden

Anna Christensen(M)

Lars Lyborg (KD)

Bill Bakkemose (M)

Ulrika Gunnarsson (KD)

Seija Noppa (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-02-24, § 27
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