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Datum 

2018-11-12 
Instans

Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde måndagen den 19 november 2018, kl. 17.30 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5,         

sammanträdesrum Säven 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella sekretess-

ärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde 

börjar ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens 

frågestund ca kl. 17.35 – 18.05. 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens 

sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 25 §). 

Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 
ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

S, MP, L och C träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30 
M och KD träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
V träffas i sammanträdesrummet Hasseln (plan 5), kl. 16.30 
SD träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan 5), kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till Marita Magnusson, tfn 033-35 81 61, eller via e-post: 
marita.magnusson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2018-11-12 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte  

2.  Val av protokolljusterare  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Välfärdsbokslut - information 
Dnr 2018-00135 1.1.3.1 

 

5.  Förvaltningschefen informerar  

6.  Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 
Dnr 2018-00118 1.1.3.1 

 

7.  Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2018 
Dnr 2018-00035 1.2.4.1 

Bifogas till nämnd 
senare 

8.  Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt  
LOV 2019 
Dnr 2018-00144 1.1.3.1 

 

9.  Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2019 
Dnr 2018-00133 1.1.3.0 

 

10.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2018-00012 1.1.3.1 

 

11.  Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Dnr 2018-00013 1.1.3.1 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marianne Trulsson 
Handläggare 
033 358666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-19 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 

Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsförvaltningen har ett uppdrag i verksamhetsplanen som bland 
annat rör frågan att det ska finnas påverkansmöjligheter för brukarna kring sina 
måltider och det här uppdraget ska genomsyra vårt arbete kring måltider i 
förvaltningen. Uppdraget lyder: 
 
”Sociala omsorgsförvaltningen ska uppmuntra och stötta den enskilde till 
hälsosamma matvanor enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet med 
uppdraget är att minska risken för kostrelaterade sjukdomar samtidigt som 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar mot större delaktighet, självbestämmande 
och självständighet för den enskilde i samband med sina måltider.” 
 
Sociala omsorgsförvaltningen har redan idag forum för brukarna att påverka 
sina måltider. Verksamheterna benämner det inte som matråd, då man även tar 
upp annat än måltider under dessa träffar. Det benämns lite olika beroende på 
vilken verksamhet det är, t ex söndagsmöten, brukarmöten, Dapt – deltagar-
APT inom daglig verksamhet och frågan finns med i det dagliga mötet med 
brukarna som är ständigt aktuell och levande. Sociala omsorgsförvaltningen 
arbetar aktivt med den här frågan för att öka delaktigheten och 
självbestämmandet för brukarna kring sin måltidssituation, både vad gäller 
innehåll och det praktiska arbetet kring måltiden. Enheterna inom 
gruppboende, serviceboende, boendestöd och boendena inom socialpsykiatrin 
har varsitt kostombud som går på regelbundna kostombudsträffar där det bland 
annat tas upp frågor som rör påverkansmöjligheter kring måltiderna för våra 
brukare. Kostombuden är bärare av kunskap och sprider kunskapen till sin 
arbetsplats för att utveckla och upprätthålla goda måltidsrutiner för våra 
brukare tillsammans med övrig personal. 
 
Sociala omsorgsnämnden tycker att förslagen om matråd är bra och väldigt 
viktigt och något som Sociala omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta att 
arbeta med. Sociala omsorgsnämnden har inom den befintliga ramen resurser 
och behöver inte avsätta extra ekonomiska medel för att bedriva den här frågan.  
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Beslutsunderlag 

1. Motion: Maten i kommunal verksamhet                                        

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 
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Datum 

2018-11-19 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00144 1.1.3.1 
 

  

 

Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet 

enligt LOV 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag och översänder det till 

Kommunstyrelsen för beslut.              

Ärendet i sin helhet 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 

innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 

beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 

verksamhet.         

Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 

verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 

omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och 

ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 

inom Borås Stads valfrihetssystem: Aktivitetshuset Kamgarn, Bondgården, 

Primacura Media och Stallyckan/Kusehuset. Totalt finns avtal på 106 platser 

hos privata utförare.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,2 %, 

vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2019.            

Beslutsunderlag 

1. Ersättningsnivåer 2019                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande    

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Bilaga 2 Diarienummer SON 2018-00144

*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2018 Ersättning 2018 Ersättning 2019 Ersättning 2019
Kommunal utförare Privat utförare Kommunal utförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag per hel dag  * per hel dag per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

224 231 229 236

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

405 417 414 426

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

602 620 615 634

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera 
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren 
ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

869 895 888 914

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 
som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 
psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 268 1 306 1 296 1 335

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

1 910 1 967 1 952 2 010

7
Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

2 865 2 951 2 928 3 016

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

3 820 3 934 3 904 4 021



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
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Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
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Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 
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Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00133 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 

socialutskottet 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 

klockan 17.30, 2019: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 

26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december. 

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 

socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2019: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 

15 april, 13 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober,  

18 november och 16 december.   

Ärendet i sin helhet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för Sociala omsorgsnämnden måndagar, 

klockan 17.30, 2019:  

 28 januari 

 25 februari 

 25 mars 

 15 april 

 13 maj 

 10 juni 

 26 augusti 

 23 september 

 21 oktober 

 18 november 

 16 december 
 

Följande sammanträdesdagar föreslås för nämndens socialutskott måndagar, 

klockan 15.30, 2019: 

 28 januari 

 25 februari 

 25 mars 

 15 april 

 13 maj 

 10 juni 

 26 augusti 

 23 september 
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 21 oktober 

 18 november 

 16 december 
 

Sammanträdena hålls i sammanträdesrummet Säven, Sociala 

omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås.     

 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
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Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 
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Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut   

1. Beslut om rätt att attestera beslutsattest från och med 2018-10-01: 

Margareta Grönbäck, ansvarskod 307545 

Marianne Haglund, ansvarskod 306660, 306662 och 306665 

Madelene Lyckelid, ansvarskod 306663 

Elisabeth Drugge, ansvarskod 306701 

Ann-Christine Erlandsson, ansvarskod 306701 

 

2. 2018-10-10 

Protokoll från Lokal samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 

Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

 

3. 2018-10-15 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 

Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

 

4. 2018-10-22 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

5. 2018-10-23 

SoL/LSS-handläggare Johanna Bäckström ges förordnande att i enhetschef 

David Ahlgrens ställe företräda Sociala omsorgsnämnden i Kammarrätten i 

Jönköping under tiden 2018-10-30 – 2018-11-30 

Dnr SON 2018-00046 1.1.3.0 

 

6. 2018-10-25 

Ordförandebeslut – Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,  

Dnr SON 2018-00123 1.1.3.1   
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7. 2018-11-08 

Ordförandebeslut 2018-11-07, Anmälan – lex Sarah 

Dnr 2018-00151 3.7.2.0         

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
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socialomsorg@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Marita Magnusson 
Handläggare 
033 358161 
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Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden   

1. 2018-10-15 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om registrerade 

uppgifter  

Dnr SON 2018-00139 1.4.2.1 

2. 2018-10-16 

Dom 2018-10-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 1125-18 

3. 2018-10-16 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

4. 2018-10-17 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

5. 2018-10-18 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

6. 2018-10-19 

Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

7. 2018-10-19 

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 

8. 2018-10-22 

Kopia av beslut 2018-10-18 till Frösunda LSS AB från Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, om uppföljning av tillsyn av bostad med särskild 

service 

Dnr SON 2018-00140 3.7.2.2 
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9. 2018-10-22 

Dom 2018-10-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 1885-18 

10. 2018-10-22 

Mailkonversation med anhörig (3 e-postmeddelanden) 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

11. 2018-10-28 

Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

12. 2018-10-29 

Dom 2018-10-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 6064-17 

13. 2018-10-30 

Mailkonversation med anhörig 

Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

14. 2018-10-30 

Beslut 2018-10-29 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn 

av ej verkställt beslut enligt LSS. IVO avslutar ärendet. 

15. 2018-10-31 

Dom 2018-10-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5866-17 

16. 2018-10-31 

Dom 2018-10-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5279-17 

17. 2018-11-01 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd  

2018-09-19 

Dnr SON 2018-00041 1.1.3.25 

18. 2018-11-02 

Dom 2018-10-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 269-18 

19. 2018-11-02 

Dom 2018-10-30 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5796-17 

20. 2018-11-06 

Dom 2018-11-01 från Kammarrätten i Jönköping 

Mål nr 1359-18 

21. 2018-11-06 

Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2018-10-30, § 232, 

Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 

Dnr SON 2018-00094 1.1.3.1 
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22. 2018-11-08 

Beslut 2018-11-07 från Förvaltningsrätten i Jönköping 

Mål nr 5647-18 

               

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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