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§ 140   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
16 november 2020, klockan 16.30–17.30.    
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§ 141   

Val av protokolljusterare 

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

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 18 november 2020, Sociala omsorgsförvaltningen     
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§ 142 Dnr SON 2020-00142 1.1.3.1 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - Daglig verksamhet enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.              

Sammanfattning av ärendet 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av beslutet. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar.                                

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-11-16 

2. IVO:sBegäran om yttrande                   
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§ 143 Dnr SON 2020-00143 1.1.3.1 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - Daglig verksamhet enligt LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.                      

Sammanfattning av ärendet 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av beslutet. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar.  

Beslutsunderlag 
1. Yttrande 2020-11-16 

2. IVOs begäran om yttrande, 2020-10-23                  
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§ 144   

Förvaltningen informerar 
- Verksamhetschef Helen Persson informerar nämnden om de anpassningar 
som görs i förvaltningens verksamheter med anledning av skärpta riktlinjer för 
att stoppa smittspridning av coronaviruset. 

Daglig verksamhets butiker GeTing samt Knallefiket stänger för besökare fram 
till 19/1.  

Verksamheten Kompassen håller helt stängt i två veckor på grund av 
konstaterad smitta i verksamheten. 

I övrigt görs lokala anpassningar utifrån smittoläget och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

- Verksamhetschef Richard Brevik informerar om att läget allmänt är mer 
ansträngt i förvaltningens verksamheter nu, då det finns konstaterad smitta och 
frånvaron bland personalen är högre än tidigare.  

Information om tillfällig stängning eller andra förändringar av viss enhet 
inom daglig verksamhet/daglig sysselsättning 

På grund av den ökade smittspridningen av Coronaviruset och de lokala 
rekommendationer som råder för Region Västra Götaland, kan behov 
uppkomma om tillfällig stängning av vissa enheter. 

Tillfälliga stängningar, eller andra tillfälliga förändringar, av vissa enheter är 
verksamhetsbeslut som fattas av förvaltningen. Om behov däremot 
uppkommer av att stänga hela daglig verksamhet fattas beslutet av nämnden.    
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§ 145 Dnr SON 2020-00137 1.1.3.1 

Information - Husbonden 
Representanter från Husbonden Ekonomisk förening besöker nämnden och får 
information om att avtalet med dem behöver ses över, med anledning av 
revisionens granskning i Borås Stad.  

Husbonden efterfrågar mer information om detta och förvaltningen kommer 
att ta kontakt med dem för fortsatt dialog och beredning av ärendet.     
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§ 146 Dnr SON 2020-00145 1.1.3.1 

Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen och lägga rapporten 
till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av Attendos utlovade mervärden år 2020 har genomförts under 
oktober månad. Uppföljningen visar att mervärdena påverkats starkt av 
smittskyddsåtgärder med anledning av pågående pandemi. Av den anledningen 
ses totalt sett en försämring av godkända mervärden i förhållande till 
föregående års resultat. För de mervärdesområden som inte påverkats av 
pandemin, Rekreation, kultur och fritidsaktiviteter, Närvarande ledarskap och 
personalbemanning, ses däremot en förbättring av godkända resultat.  

Utifrån resultatet i mervärdesuppföljningen dras två viktiga slutsatser inför 
nästkommande års uppföljningsarbete.  

Mycket talar för att pandemin kommer att vara en realitet att förhålla sig till 
även nästkommande år. Attendo behöver planera för att kunna leverera 
utlovade mervärden även under fortsatt påverkan av pandemin. Det handlar 
om att hitta andra vägar för att t.ex. kunna genomföra husmöten, APT och 
metod- och brukarhandledning. 

Mervärdesuppföljningen sätter fokus på verksamhetens kvalitet som utförs i 
privat regi. Borås stad behöver arbeta fram ett arbetssätt för att lika noggrant 
och ingående följa upp den egna verksamheten på grupp- och serviceboenden.                

Beslutsunderlag 
1. Mervärdesuppföljning 2020 Attendo LSS                
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§ 147 Dnr SON 2020-00146 1.1.3.1 

Beslut om förlängning av avtal - Attendo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar  

att avtalet med Attendo gällande drift av LSS-boenden förlängs med befintliga 
avtalsvillkor till och med 3 december 2024.       

Sammanfattning av ärendet 
Avtalet med Attendo löper ut den 3 december 2021. Borås stad har enligt avtal 
option på att förlänga avtalet med maximalt 36 månader. Beslut om att förlänga 
avtal bör fattas senast tolv månader innan avtalet löper ut. 

Förvaltningen har berett frågan om förlängning av avtal genom att bedöma hur 
väl Attendo fungerat som privat utförare för 14 grupp- och servicebostäder. I 
bedömningen har avtalsuppföljning, brukarperspektiv, samarbetsklimat och 
konsekvenser av ett ”nollalternativ” vägts samman. Förvaltningens slutsats är 
att Attendo bör erbjudas förlängning av avtalet.               

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(24) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 148 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
oktober 2020 och skickar den till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med oktober på  
-1 246 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens 
buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader används för att täcka upp 
underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till 
budget. De höga personalkostnaderna beror till stor del av att det i 
personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel för att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka 
personalkostnaderna. 

Materialkostnad har en positiv prognos på 1 000 tkr. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -2 
000 tkr. Avvikelsen kommer av överskott inom LSS och underskott inom 
socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet 
och består av volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 
tkr) samt köp av kompletterande SoL-insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en 
kostnad av 6 500 tkr, varav 1 000 tkr avser merkostnader förknippade med 
covid-19. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. 
Nämnden kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

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 ingen budget för de 
överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att 
begära kompensation för 2020 års kostnader.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport t.o.m. oktober 2020 Sociala omsorgsnämnden  
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§ 149 Dnr SON 2020-00121 1.1.3.1 

Remiss: Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka revidering av Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd och översänder remissvaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om reviderat program 
för föräldraskapsstöd i Borås Stad. 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 
därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 
blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 
tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 
individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 
och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 
tillgodose barn deras rättigheter. 
 
Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 
goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 
insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 
förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 
uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 
erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 
bakgrund och situation. 
 
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 
tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 
ska gälla under 2021-2024. 

Förvaltningen föreslår att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till  
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd               
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§ 150 Dnr SON 2020-00126 1.1.3.1 

Remiss: Uppföljning Program för Nationella minoriteter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen beslutar att tillstyrka Uppföljning av Program för 
nationella minoriteter och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden. Nedan följer en beskrivning av hur Sociala 
omsorgsnämnden arbetar med frågor kring Sveriges nationella minoriteter.               

Beslutsunderlag 
1. PM Program för nationella minoriteter                
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§ 151 Dnr SON 2020-00144 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnation av Johannelundsgatan SoL-
boende på Johannelundsgatan, Kv. Hussvampen 1.          

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04. Projektet 
finns med i Borås Stads investerings budget 2020 som Gruppbostad (A) med 
en projektbudget om 30.000.000 kr. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investerings budget 2021 är projektet upptaget med en budget på 60.000.000 kr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m2/lgh. Boendet har tillhörande kök/ 
gemensamhetsutrymme och har en total area på 1576 m2 BRA (1715 m2 BTA). 
Boendet kommer att få en gemensam altan från gemensamsutrymmen. 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 
Förutsättningar för solceller kommer att utredas under vidare projektering. 

Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL på grund av 
bristen på tillgänglighetsanpassning(hiss). 

Projektering våren 2021. Byggstart preliminärt hösten 2021 med preliminär 
inflyttning våren 2023.  

                  

Beslutsunderlag 
 Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnation 
av Johannelundsgatan SoL-boende på Johannelundsgatan, Kv. Hussvampen 1.     
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§ 152 Dnr SON 2020-00150 1.1.3.1 

Julgåva till anställda 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens medarbetare får en julgåva 
till värdet av högst 700 kr.                

Sammanfattning av ärendet 
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med 
detta anser Sociala omsorgsnämnden att det är rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kr för Sociala omsorgsförvaltningens anställda. Enligt beslut i 
Kommunstyrelsen kommer prövning i bokslutet för 2020 ske i sedvanlig 
ordning. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd kommer att bära 
med sig till nästa år.               
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§ 153 Dnr SON 2020-00158 1.1.3.1 

Ändring av fortsatt tillfällig hantering av ersättning till 
utförare inom daglig verksamhet och 
habiliteringsersättning till brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet från den 19 oktober 
2020.  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att den tillfälliga hanteringen av ersättning 
för daglig verksamhet gäller enligt beslutet från den 24 augusti 2020. Beslutet 
gäller till den 31 december 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att smittspridningen av coronaviruset ökar i samhället och 
mot bakgrund av de skärpta rekommendationer som nu råder ser nämnden ett 
behov att se över den tillfälliga hanteringen av ersättningarna som nämnden 
beslutade om så sent som i oktober.     

Nämndens presidium beslutade därför för att minska risken för smittspridning 
inom nämndens verksamheter att återgå till den hantering av ersättning till 
utförare inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till brukare som 
beslutades den 24 augusti 2020.  

Det innebär att:       

Ersättning till utförare utgår utan avdrag för brukarens frånvaro under 
förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda; 

Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta menas oro 
för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-
19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller delvis – 
på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning av den dagliga 
verksamheten har behövts göras för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  

 

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om nedanstående 
kriterier är uppfyllda; 
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Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form av oro, 
brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, brukaren 
uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller delvis – 
på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning av 
verksamheten har behövts göras för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av två normala månader avseende grad av 
deltagande i den dagliga verksamheten. Förslagsvis januari-februari eftersom 
mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt.               

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF              
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§ 154 Dnr SON 2020-00159 1.1.3.1 

Riskanalys 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner Riskanalys 2021 som ligger till grund för 
Intern kontrollplan 2021, 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 2021 (redan behandlad) bygger på riskanalys för 2021, där 
nämnden har identifierat och graderat de risker som finns i verksamheten. Vid 
årets slut görs en uppföljning av den interna kontrollplanen.               

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2021 Sociala omsorgsnämnden              
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§ 155 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-08-12 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 2 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-08-12 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 4 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-09-09 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 1 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-09-09 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 2 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-09-09 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 4 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-10-12 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 

 

2020-10-19 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
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2020-11-05 
Lex Sarah – Avslutad utredning med händelseanalys 
Dnr SON 2020-00155 3.7.2.0 
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§ 156 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 
2020-10-13 
Dom 2020-10-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2102-20 

 

2020-10-16 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-10-12, § 391, hantering av merkostnader 
Covid 19 år 2020 
Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0 

 

2020-10-16 
Dom 2020-10-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2713-20 och 
4151-20 

 

2020-10-16 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5170-19 

 

2020-10-21 
Beslut 2020-10-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4549-20 

 

2020-10-21 
Dom 2020-10-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 945-20 

 

2020-10-22 
Beslut 2020-10-20 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som avslutar 
ärende om tillsyn av ej verkställt beslut  
Dnr SON 2020-00089 1.1.3.1 

 

2020-10-23 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2020-10-20, § 255, Miljörapport 
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Tertial 2 2020 gällande Borås Stad 
Miljö- och konsumentnämndens dnr 2020-2052 

 

2020-10-26 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 143, revidering av regler för 
visselblåsarfunktionen 
Dnr KS 2020-00173 1.2.3.1 

 

2020-10-26 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 137, förlängning av 
styrdokument 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

 

2020-10-18 
Dom 2020-10-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3605-20 

 

2020-11-04 
Skrivelse från kommunalråden: Uppdaterad rekommendation om närvaro för 
ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås 
Stad med anledning av Coronapandemin 
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§ 157   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.     
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