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§ 1   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
27 januari 2020, klockan 16.30–17.30     
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§ 2   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mattias Karlsson med 
Britt-Marie Halldén som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 29 januari 2020, Sociala omsorgsförvaltningen        
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§ 3   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 

Ingen närvarande från allmänheten.     
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§ 4   

Förvaltningen informerar 
 

- Verksamhetscontroller Jenny Haglund informerar om genomförda 
mervärdesuppföljningar, som är en del av nämndens uppföljningsansvar. 

 

Besök från förvaltningens verksamhet: 

- Sandra Halvarsson och Monica Waissman, enhetschefer inom Gruppboende 
LSS, informerar nämnden om förvaltningens autismboenden. 

 

 

- Förvaltningschef Magnus Stenmark efterlyser en tydligare dialog mellan 
förvaltning och nämnd kring vad nämnden har för krav på förvaltningen vad 
gäller kvalitet och genomförande. Nämnden önskar ha en utbildningsdag för att 
arbeta med detta och frågan kommer att lyftas på nämndens presidium.      
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§ 5 Dnr SON 2019-00067 1.2.4.1 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Ordförande Yvonne Persson beslutar att lyfta ut Åtgärdsplan för ekonomi i 
balans 2020 ur dagordningen. 

Ärendet läggs till dagordningen på nämndens sammanträde i februari.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden får information om förvaltningens åtgärdsplan för 
ekonomi i balans 2020. 

Ärendet återremitteras till förvaltningen och tas upp igen efter risk- och 
konsekvensanalys samt fackliga förhandlingar.               

Beslutsunderlag 
1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020, Sociala omsorgsnämnden             
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§ 6 Dnr SON 2020-00007 1.1.3.1 

Avveckling av Berggården 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka förslag om att avveckla 
mötesplats Berggården.   

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning (läggs 
som bilaga till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har som övriga nämnder krav på sig att leverera en 
budget i balans. En översyn över vilka åtgärder nämnden kan vidta för en 
budget i balans har genomförts och en möjlig åtgärd som föreslås är avveckling 
av icke lagstadgad verksamhet.  

 

Berggården är en öppen mötesplats för människor med olika grad av psykisk 
ohälsa. Cirka 30 – 50 unika individer besöker Berggården varje vecka, 
merparten av besökarna är mellan 18-65 år. Under veckans alla dagar erbjuds 
besökarna olika formera av aktiviteter och social samvaro. På Berggården 
arbetar två stödassistenter.  

 

I dagsläget finns det ingen annan verksamhet som motsvarar det som 
Berggården erbjuder målgruppen. Flertalet av de personer som varje vecka 
besöker Berggården har gjort detta under många år. De personer som tillhör 
just denna målgrupp kommer att ha svårt att hitta någon annan verksamhet 
som tillgodoser behoven. För de medarbetare som idag arbetar på Berggården 
kommer nämnden kunna erbjuda annan anställning.  

 

Den ekonomiska effekten av en avveckling av Berggården är i dagsläget svårt 
att ange. Flertalet av de brukare som dagligen besöker Berggården kan komma 
att söka annan insats inom förvaltningen t.ex. boendestöd.   

Sociala omsorgsnämnden är helt enig om att inte avveckla mötesplats 
Berggården.              
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§ 7 Dnr SON 2020-00008 1.1.3.1 

Avveckling av Solrosen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka förslag om att avveckla 
aktivitetsplatsen Solrosen som är en frivillig verksamhet inom LSS. 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning (läggs 
som bilaga till protokollet).        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har som övriga nämnder krav på sig att leverera en 
budget i balans. En översyn över vilka åtgärder nämnden kan vidta för en 
budget i balans har genomförts och en möjlig åtgärd som föreslås är avveckling 
av icke lagstadgad verksamhet 

Inom boendesektionen bedrivs aktivitetsplatsen Solrosen sedan 2007 som är en 
öppen verksamhet och vänder sig till pensionärer inom LSS för att man ska få 
en meningsfull vardag och social samvaro. Solrosen har öppet måndag-torsdag 
kl 09.00-15.00 och fredag kl 09.00-13.00. Verksamheten erbjuder bingo, 
anordnar femkamp, lyssnar på musik samt andra aktiviteter eller om man bara 
vill umgås. Det kommer upp till 25 gäster per dag. 

För gästerna som regelbundet går till Solrosen innebär avveckling minskad 
social samvaro, minskade aktiviteter och risk för ökad oro för de gäster som har 
varit på Solrosen under en längre tid. Att ersätta alla Solrosens aktiviteter på 
gruppbostäderna är inte möjligt då varje enskild individ kan delta utifrån sitt 
behov på Solrosen som har ett stort utbud. Hyresgästerna på en gruppbostad 
har inte alltid samma behov och önskemål på aktiviteter och ska även erbjudas 
individuellt. Det kommer även gäster från boendestödet, servicebostäder, 
personlig assistans. 

De medarbetare som idag arbetar på Solrosen kommer erbjudas annan 
anställning.  

Avveckling av Solrosen innebär en besparing på 1 200 tkr. Avvecklingen 
innebär dock ökade kostnader på två gruppbostäder på grund av minskad 
möjlighet för fortsatt samplanering med Solrosen, samt kommer att innebära 
ökade personalkostnader på flera gruppbostäder och andra områden på 
förvaltningen. 

Sociala omsorgsnämnden är helt enig om att inte avveckla aktivitetsplatsen 
Solrosen.               
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§ 8 Dnr SON 2019-00176 2.6.4.0 

Lokalbehovsplan 2021 - 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalresursplan 2021-2023 för 
Sociala omsorgsnämnden och översänder den till Lokalförsörjningsnämnden.         

        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit underlagsförfrågan för inlämning av 
uppgifter till lokalresursplan 2021-2023. Nämndens verksamheter har beskrivits 
i löpande text enligt anvisning.               

               

Beslutsunderlag 
     1.    Lokalbehovsplan 2021-2023                 
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§ 9 Dnr SON 2019-00061 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Metergatan SoL 
tillbyggnad, Metergatan 2, Temperaturen 13 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende tillbyggnad av Metergatan 2, gruppbostad 
enligt SoL.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har under lokalbehovsplaneringen lyft fram behovet 
av till -/ombyggnation av befintligt gruppbostad Metergatan 2.    

Arbetsmiljöverket utförde under mars 2019 inspektion på aktuell gruppbostad. 
Arbetsmiljöverket påtalade brister att gruppbostadens gemensamhetsutrymmen 
är för små för de boende vilket kan påverka arbetsmiljön negativt samt leda till 
konflikter mellan de boende.                 

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Metergatan SoL tillbyggnad, Metergatan 2, 
Temperaturen 13               
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§ 10 Dnr SON 2019-00179 1.1.3.1 

Samrådsyttrande - Detaljplan för Kristineberg, 
Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens detaljplan 
Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i detaljplanen 
Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad. 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga 
Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområde. 

Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av att framkomligheten och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god.   

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, 
Borås Stad               
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§ 11 Dnr SON 2019-00181 1.1.3.1 

Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
överenskommelse om Samverkan för barns och ungas bästa i Västra 
Götalandsregionen. 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 
gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om 
samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.  

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn 
och unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför 
egna hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska 
motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar 
ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan 
olika berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

Målgruppen anges vara barn och unga t.o.m. 20 år, oavsett diagnos eller 
funktionsnedsättning, som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och 
ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen.        

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                
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§ 12 Dnr SON 2019-00160 1.1.3.1 

Remiss: Utredning om engångsartiklar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden avstyrker remissen om utredning av engångsartiklar i 
Borås Stad och skickar remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick i budget 2018 i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Kommunstyrelsen har skickat 
förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad på remiss till 
alla nämnder och bolag.  

 

Förslaget till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad framhåller 
plastproduktionens stora negativa påverkan på klimatet och naturen. Stora 
mängder som produceras används bara en gång. Konsumtionsmönster i 
samhället måste därför förändras och bland annat lyfts kommande nya 
lagstiftningar på området fram som bakgrund till utredningen. 

 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig allmänt positiv till minskad användning av 
engångsartiklar och att nämndens verksamheter fortsatt arbetar aktivt för att 
bidra till detta. Kommunstyrelsens förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar innehåller dock ingen tydlig analys av nuläget i varje förvaltning 
och riskerar därför att bli tämligen tandlöst. Sociala omsorgsnämnden anser att 
varje nämnd och förvaltning själva bör avgöra vilka åtgärder som ska vidtas för 
att minska användningen av engångsartiklar. Det ger större möjlighet till rätt 
inriktning på åtgärderna, samt bör ligga mer i linje med tillitsbaserad styrning.  

Sociala omsorgsnämnden ser gärna att det fortsatt finns sakkunnigt stöd och 
projektledning centralt, för att säkerställa rätt inriktning på de åtgärder som 
vidtas i respektive nämnd och förvaltning. Nämnden ställer sig också bakom 
Borås Stads antagna miljömål 2018-2021, som anger att inköp ska 
standardiseras för att förbättra miljöprestanda på bland annat engångsartiklar 
(miljömål 2a). Sociala omsorgsnämnden förutsätter att ett sådant arbete då sker 
centralt och förordar att kraven vid exempelvis upphandlingar av leverantörer 
kontinuerligt ses över i Borås Stad, så att de inköp som görs har minsta möjliga 
miljöpåverkan.   

Sociala omsorgsnämnden avstyrker remissen.         
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Beslutsunderlag 
1. Remiss: utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 

2. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad                   
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§ 13 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2019-12-09 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

 
Förteckning över beslut om rätt att attestera bokföringsorder fr.o.m.  
2020-01-01 Sociala omsorgsförvaltningen 

 
Förteckning över beslut om rätt att attestera fr.o.m. 2020-01-01  
Sociala omsorgsförvaltningen 

 

Utredning lex Sarah SoL 2019-12-18 
Dnr SON 2019-00158 3.7.2.0 
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§ 14 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 
2019-12-06 
Beslut 2019-12-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6570-19 

 

2019-12-10 
Remissyttrande från Kommunstyrelsen 2019-12-09 till Boråsregionen och 
Sjuhärads kommunalförbund om riktlinje vid oro för väntat barn 
Dnr KS 2019-00854 1.1.2.1 

 

2019-12-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-11-20-21-29, § 259,  
En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 
Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

 

2019-12-13 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-11-20-21-29, § 268, Enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m.  
30 juni 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

 

2019-12-17 
Beslut från Grundskolenämnden 2019-12-16 om uppföljning av Handlingsplan 
för ett tillgängligt samhälle 2018–2020 
Dnr GRN 2018-00105 3.5.4.0 

 

2019-12-18 
Beslut 2019-12-16 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3872-19 

 

2019-12-18 
Beslut från Vård- och äldrenämnden 2019-12-10, § 204, regler för förenklat 
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beslutsfattande inom äldreomsorgen 
Dnr VAN 2019-00213 1.1.3.1 

 

2019-12-20 
Dom 2019-12-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1865-19 

 

2019-12-20 
Dom 2019-12-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2259-19 

 

2019-12-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-12-09, § 532, Anslagsframställan för 
nybyggnad av Färgargatans LSS, Kyllared 1:90, Borås 
Dnr KS 2019-00116 2.6.1.1 

 

2019-12-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-12-09, § 533, Projekteringsframställan för 
nybyggnad av Skogsfrugatan SoL-boende, Torpa Sjöbo 2:5 
Dnr KS 2019-00822 2.6.1.1 

 

2020-01-07 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-12-09, § 519, Borås Stads personalpolitiska 
riktlinjer 
Dnr KS 2019-00942 2.3.1.0 

 

2020-01-07 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-12-09, § 521, Förslag till förändrad 
beslutsprocess Hjälpmedelshandbok 
Dnr KS 2019-00875 3.7.1.0 
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§ 15   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

 

 



  Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll  
  2020-01-27, § 6 

 
 
  Protokollsanteckning
  Sociala Omsorgsnämnden 
  2020-01-27 

 

   
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Avveckling av Berggården    
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte avveckla Berggården. 
Anledningen till detta är att Moderaterna och Kristdemokraterna tydligt meddelat i nämnden, 
fullmäktige och media att om vår budget hade styrt Borås så hade övervältringskostnaden på 9,9 
avskrivits i årsredovisningen. 
Då kommunstyrelsen inte svarat på Sociala Omsorgsnämndens skrivelse på allianspartiernas initiativ   
från Juni förra året så är det oklart hur Mitt-S kommer hantera övervältringskostnaden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på en enkel fråga 2020-01-23 att det inte finns någon anledning 
att inte avskriva  övervältringskostnaden men säger samtidigt att Sociala Omsorgsnämnden redan fått 
täckning för kostnaderna genom tillskott i budget. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
 
Lars Lyborg (KD) 
 
Bill Bakkemose (M) 
 



  Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll  
  2020-01-27, § 7 
 
  Protokollsanteckning
  Sociala Omsorgsnämnden 
  2020-01-27 

 

   
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Avveckling av Solrosen    
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte avveckla Solrosen. 
Anledningen till detta är att Moderaterna och Kristdemokraterna tydligt meddelat i nämnden, 
fullmäktige och media att om vår budget hade styrt Borås så hade övervältringskostnaden på 9,9 
avskrivits i årsredovisningen. 
Då kommunstyrelsen inte svarat på Sociala Omsorgsnämndens skrivelse på allianspartiernas initiativ   
från Juni förra året så är det oklart hur Mitt-S kommer hantera övervältringskostnaden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på en enkel fråga 2020-01-23 att det inte finns någon anledning 
att inte avskriva  övervältringskostnaden men säger samtidigt att Sociala Omsorgsnämnden redan fått 
täckning för kostnaderna genom tillskott i budget. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
 
Lars Lyborg (KD) 
 
Bill Bakkemose (M) 
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