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§ 176  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
16 december 2019, klockan 16.30–17.30.      
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§ 177   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg (KD) med 
Anna Christensen (M) som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 18 december 2019, Sociala omsorgsförvaltningen.      
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§ 178   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens möte. 
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§ 179  

Förvaltningen informerar 
Aktivitetshuset Kamgarn, privat utförare av daglig verksamhet, har bjudits in till 
dagens möte med Sociala omsorgsnämnden. Verksamhetschef Charlotte Dahl 
informerar om Aktivitetshuset Kamgarns verksamheter.      
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§ 180 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. november 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på -21 000 tkr. Den största 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.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning t.o.m. november 2019                  
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§ 181 Dnr SON 2019-00067 1.2.4.1 

Budget 2020:2 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget 2020:2 och skicka den till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 689 200 tkr och 
inkluderar ett effektivitetskrav på 3 275 tkr. Beslutet innebär att kommun-
bidraget ökar med 18 500 tkr jämfört med kommunstyrelsens planerings-
anvisningar från juni. Den utökade ram som nämnden tilldelats är riktad till 
volymökning i form av start av nya boenden, till aktivitetspedagoger samt en 
förstärkning för att komma tillrätta med det strukturella underskottet i 
nämndens grunduppdrag. Nämnden har avsatt 1 % av kommunbidraget till en 
buffert för oförutsedda kostnader, vilket motsvarar 6 892 tkr. 

Nämnden kommer att upprätta en åtgärdsplan för 2020 som ska leda till en 
budget i balans.                

Beslutsunderlag 
1. Budget 2020:2 för Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 182 Dnr SON 2019-00166 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till: 

Förvaltningschef Magnus Stenmark 
Chef för ekonomifunktionen Nina Clareving 
Verksamhetschef Susanne Sprigg 
Verksamhetschef Liz Rehn 
Verksamhetschef Richard Brevik 
Verksamhetschef Helen Persson 
Enhetschef David Ahlgren 
Enhetschef Sara Holmberg 
Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 
 
Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Sociala omsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag, 
 
att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Sociala omsorgsnämndens rätt 
kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt, 
 
att å Sociala omsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag och 
 
att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också får 
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. 
 
Beslutet ska gälla som fullmakt till och med 2020 års utgång.         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka tjänstemän som ges 
fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera. Beslutet 
tas inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Sociala omsorgsnämnden på det sätt som anges.               
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§ 183 Dnr SON 2019-00165 1.1.3.0 

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt 
undertecknande av plusgiroutbetalningar 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att nedanstående personer erhåller rätten 

att kvittera och underteckna för nämndens räkning på bank och plusgiro 
innestående medel samt på nämnden och Sociala omsorgsförvaltningen 
utställda checkar, postväxlar och postanvisningar samt plusgiroutbetalningar 
under 2020. 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson 
Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Britt-Marie Halldén 
Förvaltningschef Magnus Stenmark  
Chef för ekonomienheten Nina Clareving 
 
I samtliga fall med kontrasignering av: 
Ekonom Frida Augustsson 
Ekonom Annelie Claesson          

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m. 
samt undertecknande av plusgiroutbetalningar. 
 
Gäller till och med 2020 års utgång.                
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§ 184 Dnr SON 2019-00167 1.1.3.0 

Attest- och utanordningsrätt 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 
2020: 

Förvaltningschef Magnus Stenmark utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Magnus Stenmark delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom 
som anmälningsärende.                
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§ 185 Dnr SON 2019-00168 1.1.3.0 

Bemyndigande att underteckna handlingar 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar på nämndens vägnar ska – efter kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman – undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
henne av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden. 
 
Vid förfall för ordföranden Yvonne Persson (S), 1:e vice ordföranden 
Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordföranden Britt-Marie Halldén (L) ska 
förenämnda handlingar undertecknas av förvaltningschef Magnus Stenmark. 
 
Beslutet gäller till 2020 års utgång.        

Sammanfattning av ärendet 
I gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Borås Stad, § 24, anges att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden 
ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.               
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§ 186 Dnr SON 2019-00159 1.1.3.1 

Remiss: Digital strategi 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Digital strategi 2020 och 
översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till Digital 
strategi 2020 för Borås Stad. 

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi 
vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan 
att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster 
förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt 
bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, 
näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en 
levande och attraktiv kommun. 

Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet 
att rekrytera kan resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att 
erbjuda bibehållen service. Kraven på oss att vara konkurrenskraftiga och 
innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan måste minska. Detta skapar 
nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av samhället ger 
samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.  

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer 
kvalificerade uppgifter nära dem vi finns till för. Digitalisering handlar framför 
allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte en isolerad IT-fråga.     

Enligt förslaget ska Borås Stads digitala strategi sammanfattningsvis innebära 
följande: 

 - Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya 
projekt samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra.  

 - Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya 
digitala tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.  

 - Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan 
användas för förbättrad eller utökad personlig service.  

- Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta 
och värdeskapande tjänster i samhället. 
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- Arbete bör ersättas genom automatisering.  

- Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster.      

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Digital strategi 2020 
2. Borås Stads digitala strategi 2020                  
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§ 187 Dnr SON 2019-00169 1.1.3.1 

Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet 
enligt LOV 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner förslaget om ersättning för utförande av 
LSS daglig verksamhet enligt LOV för år 2020 och översänder det till 
kommunstyrelsen.            

Sammanfattning av ärendet 
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: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, 
Bondgården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,3 %, 
vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2020.                    

Beslutsunderlag 
1. Ersättningsnivåer 2020        
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§ 188 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 
2019-11-13  
Utredning lex Sarah LSS Dnr SON 2019-00145 3.7.2.0 
 
2019-11-18 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: Liselott Larsson, ansvarskod 307445, 
307518 och 307523, startdatum 2019-11-07 
 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2019-11-11 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 
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§ 189 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
2019-11-08 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2227-19. 
 
2019-11-14 
Beslut 2019-11-08 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för kännedom. 
Beslut om tillstånd för Sanda Hem AB att bedriva korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, och hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) enligt 7 kap. 1 § 
första tycket 3 socialtjänstlagen, SoL. 
Dnr IVO 6.3.1-5246/2019, 6.3.1-7552/2019 
 
2019-11-26 
Beslut 2019-11-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3548-19. 
 
2019-11-29 
Beslut 2019-11-28 från JO – Riksdagens ombudsmän, ärendet avslutas  
(dnr 7302-2019). 
Dnr SON 2019-00156 3.7.2.25 
 
2019-12-04 
Dom 2019-12-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 956-19. 
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§ 190  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.      
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§ 191  

Avslutning 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson tackar alla nämndens 
förtroendevalda och all personal på förvaltningen för det gångna året och 
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Nämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson, övriga förtroendevalda och 
förvaltningens tjänstemän önskar ordföranden detsamma.       
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