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§ 131   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
19 november 2018, klockan 16.30–17.30. 
Sverigedemokraternas politiska beredning har ägt rum den 19 november 2018,  
kl. 11.00–12.00.   
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§ 132  

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson (V) 
med Anna Christensen (M) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 21 november 2018, Sociala omsorgsförvaltningen.  
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§ 133 

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.33. 
Ingen närvarande från allmänheten.  
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§ 134 Dnr SON 2018-00135 1.1.3.1 

Välfärdsbokslut - information 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 
Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare folkhälsa, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, informerar om Välfärdsbokslut 2016. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de områden som påverkar 
hälsan och redovisar utvecklingen inom målområdena för folkhälsan.  
Bokslutet beskriver befolkningens hälsa i siffror, ålder, kön, område och skola 
över långa tidserier.  

Välfärdsbokslut 2018 kommer i maj 2019. 
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§ 135  

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Monica Svensson påminner Sociala omsorgsnämnden om:  

Inbjudan till middag för att ge gratifikationer torsdagen den 6 december 2018, 
kl. 15.00, Yxhammargården. Nämnden samlas kl. 14.30. 

Funka för livet-mässan på Åhaga i Borås den 21–22 november och 
Musikhjälpen – Rätt att vara olika – som kommer att ordna aktiviteter i 
Knalleland. 

Nuvarande entreprenader för grupp- och servicebostäder avslutas och ny 
entreprenör startar den 3 december. Information om förvaltningens 
förberedelser inför starten. Lokala funktionshinderrådet informerades på sitt 
sammanträde den 14 november. 

Nämndsekreterare Marita Magnusson informerar om att förtroendevalda som 
kommer att avsluta sina förtroendeuppdrag efter innevarande mandatperiod ska 
lämna tillbaka sin surfplatta/iPad inklusive medföljande tillbehör. Surfplattorna 
återlämnas nollställda. I samband med nästa nämndsammanträde,  
den 10 december, kommer Micke Ahlberg från Borås Stads Dataservice kl. 17.00 
för att hämta surfplattor som ska återlämnas. Det kommer att finnas pappers-
handlingar till nämndsammanträdet, så att de förtroendevalda som lämnar sina 
surfplattor ändå kan delta på sammanträdet kl. 17.30. 
Den tag med kod till Sociala omsorgsförvaltningens entrédörrar, som lånats ut, 
ska också återlämnas. Lämnas till nämndsekreteraren. 

Nämndsekreterare Marita Magnusson informerar även om hantering av sekretess 
för digitala nämndhandlingar. Den traditionella posthanteringenav sekretess-
skyddade handlingar kommer att upphöra inom nämndadministrationen.  
För att skapa en säker och god hantering av nämndhandlingar uppmanas samtliga 
förtroendevalda därför att skaffa sig ett bank-id. För de förtroendevalda som inte 
vill skaffa sig ett bank-id kommer de att personligen behöva hämta ut 
handlingarna hos respektive nämndsekreterare. Följande valmöjligheter för 
åtkomst av sekretesskyddade handlingar gäller och har fastställts av Borås Stads 
IT-råd:  
1. Ciceron Assistent och bank-id. 
2. Personligt utlämnande av papperskopior hos förvaltningen. 
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§ 136 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.   

Beslutsunderlag 
Motion: Maten i kommunal verksamhet                          
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§ 137 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2018 

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

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 626 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på –15 500 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 
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 samt nämndens fortsatta problem med att bemanna sina, i 
sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen.  
 
Sjukfrånvarostatistik januari–september presenteras.       

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning oktober Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 138 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 ersättnings-
beloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,2 %, vilket 
motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2019.            

Beslutsunderlag 
1. Ersättningsnivåer 2019                 
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§ 139 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. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och socialutskottet 2019                 
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§ 140 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  
    

7. 2018-11-08 
Ordförandebeslut 2018-11-07, Anmälan – lex Sarah 
Dnr 2018-00151 3.7.2.0   
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§ 141 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 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-19 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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 

22. 2018-11-08 
Beslut 2018-11-07 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5647-18 
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