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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 22 oktober 2018, 
kl. 17.30–18.28 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Vivi Roswall (M), 1:e vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V), 2:e vice ordförande 
Ernad Suntic (S) 
Pari Mahinpour (V) tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP) 
Anna Christensen (M) 
Thomas Strand (L) tjänstgör för Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD) 
Jovan Vuckovic (SD) tjänstgör för Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Närvarande Ersättare 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Irene Samuelsson (C) 

Övriga Tjänstemän 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Marita Magnusson, nämndsekreterare 
Susanne Sprigg, verksamhetschef  
Richard Brevik, verksamhetschef, §§ 117–118, 122–130 
Helen Persson, verksamhetschef, §§ 117–118, 122–130 
Jonas Ringström, chef för ekonomifunktionen, §§ 117–118, 122–130 
Mikael Strömberg, chef för kvalitets- och utvecklingsenheten,  
§§ 117–118, 122–130 
 
 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 24 oktober 2018  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 oktober 2018 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 117-130 

 Marita Magnusson  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  

 Justerare 
  

 Else-Marie Lindgren  
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§ 117 

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
22 oktober 2018, klockan 16.30–17.30.  
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§ 118 

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Else-Marie Lindgren (KD) 
med Jovan Vuckovic (SD) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 24 oktober 2018, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 119 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 120  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 121 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 122  

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten.  
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§ 123  

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Monica Svensson visar VIP-filmen (VIP = Viktig Intressant 
Person) för Sociala omsorgsnämnden. Filmen visades på en releasefest i 
Brygghuset i Borås den 18 oktober. VIP-filmen och information om VIP finns 
tillgängligt på Borås Stads webbplats www.boras.se/VIP. 
 
Jonas Ringström, chef för ekonomifunktionen, redovisar statistik om ålder och 
timmar per person i genomsnitt för alla personer med insats personlig assistans 
enligt LSS. Statistiken efterfrågades av nämnden på sammanträdet den  
24 september. 
 
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om att Kristina Nyberg Smahel, 
utvecklingsledare Folkhälsa, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, besöker 
nämnden på nästa sammanträde den 19 november för att presentera 
Välfärdsbokslutet. Presentationen tar ca 30 minuter. 
 
Helen Persson, verksamhetschef för daglig verksamhet och personlig assistans, 
presenterar sig. Hon tillträdde sin tjänst den 24 september och hälsas 
välkommen av nämnden. 
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§ 124 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2018 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 626 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 13 000 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–augusti 2018 presenteras. Statistiken kommer att 
presenteras för nämnden vid varje sammanträde.  

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning september 2018 
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§ 125 Dnr SON 2018-00116 1.1.3.1 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat remissvar på 
”Uppföljningen av Överenskommelsen” och översända det till Fritids- och 
Folkhälsonämnden.    

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 
Kommunstyrelsen.  
 
För att de skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 
förutsättningarna för samverkan behöver Fritids- och folkhälsonämnden få svar 
på några frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker 
framåt inom området.  
             

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsnämndens svar Uppföljning Överenskommelsen 
2. Överenskommelsen i Borås  
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§ 126 Dnr SON 2018-00104 1.1.3.0 

Revidering av dokumenthanteringsplan för Sociala 
omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till dokumenthanterings-
plan för Sociala omsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler, reviderade den 
21 december 2016. Dessa regler gäller för Kommunfullmäktige och 
kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala 
organ med självständig ställning. 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, 
arkivförordningen, dessa arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd 
och anvisningar. 

Ett förslag på revidering av dokumenthanteringsplan för Sociala 
omsorgsnämnden har tagits fram för att den ska överensstämma med de 
organisationsförändringar som trädde i kraft 2017. Av revideringen framgår att 
Daglig verksamhet och Daglig sysselsättning har tillkommit och Individ- och 
familjeomsorg vuxen har tagits bort.   

Ett större arbete med nämndens dokumenthanteringsplan kommer att ske 
under 2019. Hela dokumenthanteringsplanen kommer att ses över och 
omarbetas, detta för att uppfylla Stadsarkivets krav för en dokumenthanterings-
plan i Borås Stad.   

Planen kommer därefter årligen ses över och revideras vid behov.                      

Beslutsunderlag 
1. Samrådsskrivelse från Borås Stadsarkiv 2018-09-20 
2. Dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämnden                           
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§ 127 Dnr SON 2018-00141 1.1.3.1 

Initiativärende om försök med kortare arbetstid med 
bibehållen lön för personal på LSS gruppbostäder med 
inriktning autism 

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 
Gunbritt Johansson (V) lämnar ett initiativärende om försök med kortare 
arbetstid med bibehållen lön för personal på LSS gruppbostäder med inriktning 
autism (bifogas protokollet). 
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§ 128 Dnr SON 2018-00142 1.1.3.1 

Initiativärende om att utreda orsakerna till de höga 
sjuktalen  

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 
Vivi Roswall (M), Anna Christensen (M) och Else-Marie Lindgren (KD) lämnar 
ett initiativärende från allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, 
om att utreda orsakerna till de höga sjuktalen för att komma tillrätta med 
problemen med ohälsa som konsekvens (bifogas protokollet).     
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§ 129 Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest 

Elisabeth Hindelius, ansvarskod 307000, slutdatum 2018-08-31 
 
2. Beslut om rätt att attestera beslutsattest 

Helen Persson, ansvarskod 307000, startdatum 2018-09-24 
 
3. 2018-09-12 

Protokoll från Lokal samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr SON 2018-00025 2.3.1.1 

 
4. 2018-09-17 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 
Dnr SON 2018-00011 2.3.1.1 

 
5. 2018-09-24 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
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§ 130 Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
1. 2018-09-19 

Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5598-17 
 

2. 2018-09-19 
Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 3449-18 
 

3. 2018-09-20 
Dom 2018-09-19 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 2298-18 
 

4. 2018-09-20 
Beslut 2018-09-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2017-00122 700 
  

5. 2018-09-20 
Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 
 

6. 2018-09-24 
Beslut 2018-09-18 från Högsta förvaltningsdomstolen 
Mål nr 4907-18 
 

7. 2018-09-25 
Rapport 2018-06-21 Sociala omsorgsförvaltningen – Första generationen 
äldre personer med utvecklingsstörning 
Dnr SON 2018-00127 3.7.2.2 

 
8. 2018-09-28 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 163 – Revidering av 
reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- och äldrenämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00128 1.2.2.2 
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9. 2018-09-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 153 – Plan för 
laddinfrastruktur för elfordon 
Dnr SON 2018-00026 1.1.3.1 

 
10. 2018-10-01 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 155 – Rapportering av ej 
verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den  
31 mars 2018 
Dnr SON 2018-00131 3.7.2.25 

 
11. 2018-10-01 

Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 
12. 2018-10-03 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
registrerade uppgifter  
Dnr SON 2018-00132 1.4.2.1 

 
13. 2018-10-03 

Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 
14. 2018-10-04 

Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 
15. 2018-10-05 

Beslut från Kommunfullmäktige 2018-09-20, § 164 – Svar på motion av 
Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte samarbeta med och 
subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger och doping 
Dnr KS 2017-00747 028 

 
16. 2018-10-08 

Mailkonversation med anhörig (3 e-postmeddelanden) 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 
17. 2018-10-09 

Inbjudan till vernissage från Kulturförvaltningen, FN-dagen 24 oktober 
 
18. 2018-10-10 

Beslut 2018-10-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 5109-18 
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19. 2018-10-10 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-01, § 421 – Uppföljning av 
Ungdomspolitisk handlingsplan 2019–2017 
Dnr SON 2018-00061 1.1.3.1 

 
20. 2018-10-11 

Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 
Avgiven skrivelse 

21. 2018-10-10 
Utlämnande av begärda handlingar 
Dnr SON 2018-00002 3.7.2.25 

 

               

 

 

 



                           Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2018-10-22, § 127 
 
 
 
 
Initiativärende till Sociala Omsorgsnämndens sammanträde 2018-10-22 gällande försök med 
kortare arbetstid med bibehållen lön för personal på LSS gruppbostäder med inriktning autism. 
 
Verksamheten på våra LSS- gruppbostäder bedrivs av personal med hög kompetens. Det är en 
verksamhet som vi har anledning att vara mycket stolta över. Men det finns problem idag. 
Sjukskrivningstalen är höga för personal på gruppbostäderna, över 8 % och det är korttidsfrånvaron 
som står för största delen. Det är ett krävande arbete, inte minst på de gruppbostäder som har 
inriktning mot autism. Det är också svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.  
 
Det har gjorts försök med kortare arbetstid inom offentlig verksamhet i flera kommuner och 
landsting. Resultaten av försöken har varit mycket positiva. Man har minskat stressen på 
arbetsplatsen, minskat sjuktalen och lyckats bättre med att rekrytera och behålla personal.  
 
Vänsterpartiet driver frågan om en generell arbetstidsförkortning, men på vägen dit vill vi fortsätta 
genomföra ett antal försök inom offentlig verksamhet. Det är viktigt att få erfarenheter av vad som 
händer när man kortar arbetstiden. Hur påverkar det arbetsmiljön, schemaläggning, ekonomin och 
vad tycker personalen?  
 
Vänsterpartiet vill därför införa kortare arbetstid, 30-timmarsvecka, på någon eller några av våra LSS-
gruppbostäder som har inriktning mot autism.  Alla gruppbostäder har behov av att rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens samt minska sjuktalen, men för dessa gruppbostäder med 
inriktning mot autism är det extra viktigt med kontinuitet och rätt kompetens bland personalen. 
 
Vi föreslår Sociala Omsorgsnämnden besluta: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att på försök införa 30-timmars arbetsvecka på någon eller 
några LSS-gruppbostäder med inriktning mot autism. 

 
Gunbritt Johansson (V)   Pari Mahinpour (V) 
Ledamot    Ersättare 
 

 
 



                            Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2018-10-22, § 128 

 

 

 

2018-10-22 

 

Initiativärende 

 

Med anledning av de höga sjuktalen är vi allvarligt bekymrade. För att försöka komma tillrätta med 
problemen med ohälsa som konsekvens vill vi från alliansen ha en utredning om orsakerna till detta. 

 

 

För allianspartierna  

Moderaterna och Kristdemokraterna 
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