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§ 105   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
21 september 2020, klockan 16.30–17.30.     
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§ 106   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic med Ismeta 
Dzafic som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 23 september 2020, Sociala 

 

Tillägg i dagordningen: 
Ulrika Gunnarsson (KD) och Lars Lyborg (KD) anmäler ett initiativärende till 
dagens sammanträde. 

Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan som ärende  
nr 14, numrering av resterande ärenden förskjuts. 
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§ 107   

Förvaltningen informerar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Förvaltningen ger nämnden en lägesrapport om öppnandet av daglig 
verksamhet efter den tillfälliga stängningen på grund av coronaviruset, se §108.      
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§ 108 Dnr SON 2020-00086 1.1.3.1 

Information: Lägesrapport om öppnande av daglig 
verksamhet 
Verksamhetschef Helen Persson informerar om läget med öppnande av daglig 
verksamhet efter tidigare nedstängning på grund av coronaviruset: 

Alla verksamheter har startat men alla deltagare är inte på plats än.  

Några deltagare tillhör riskgruppen och avvaktar med start. Någon deltagare har 
valt att stanna hemma på grund av rädsla och oro.   

I Park&Natur-gruppen har verksamheten fått be deltagare att minska 
omfattning för att klara Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

På Fontänen finns deltagare som tillhör riskgrupp men som ändå har valt att 
börja. Ett beslut är ännu inte verkställt på grund av att verksamheten behövde 
öppna succesivt. Planen är att verkställa beslutet inom kort.  

Solvarvsgatan och Hulta mellangård har några deltagare som fått ändrade tider 
och på båda enheterna har nya deltagare fått skjuta upp starttiden till slutet på 
september/1 oktober. Detta för att kunna följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Färdtjänst fungerar bra. Några har inte fått de tider som de önskar men 
färdtjänst försöker att lösa det efterhand. Det går åt mycket tid vid hämtning 
och lämning där deltagarna behöver hjälp med handtvätt/spritning. Personalen 
möter även upp vid ytterdörr för att inte färdtjänstpersonalen ska gå in i 
verksamheten.  

Mycket tid går åt till punktstädning. Rutinen kring användning av 
skyddsutrustning är tidskrävande och tar tid från aktiviteterna.  

Vi erbjuder färre gruppaktiviteter, och blandar inte deltagare mellan olika 
grupper för att minska det sociala kontaktnätet.  

Vi har sett över placeringen vid arbete, aktivitet och måltider för att hålla 
avstånd.  

En utmaning är att stötta/påminna deltagarna att hålla avstånd utan att det 
upplevs kränkande.  

Från och med v. 42 har vi för avsikt att öppna butikerna/café-verksamheterna. 
Vi har gjort en omvärldsbevakning och ser att andra kommuner har öppet för 
försäljning. Inför öppnandet vidtar varje enhet de anpassningar som krävs för 
att vara följsamma till folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Om 
folkhälsomyndigheten kommer med andra direktiv skjuts öppnandet fram.   
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§ 109 Dnr SON 2020-00127 1.1.3.1 

Beslut om öppnande av daglig verksamhets butiker 
GeTing, Bageriet samt Knallefiket 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att daglig verksamhets butiker GeTing, 
Bageriet samt Knallefiket öppnas successivt från och med vecka 42, under 
förutsättning att Folkhälsomyndighetens direktiv tillåter detta.        

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att Sociala omsorgsnämnden beslutar att öppna upp 
daglig verksamhets butiker GeTing, Bageriet och Knallefiket successivt från 
och med vecka 42, i samband med att Folkhälsomyndigheten släpper på 
besöksförbudet på äldreboendena.   

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och ser att andra 
kommuner har öppet för försäljning.  

Inför öppnandet vidtar varje enhet de anpassningar som krävs för att vara 
följsamma till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

Om Folkhälsomyndigheten kommer med andra direktiv skjuts öppnandet fram.               
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§ 110 Dnr SON 2020-00120 1.1.3.1 

Information Attendo 
Attendo aviserar en önskan om att genomföra en organisationsförändring. 

  

Utifrån avtalet behöver en sådan förändring föregås av en muntlig presentation 
av förändringen till Sociala omsorgsnämnden. Utföraren ska utifrån ska-krav 
och mervärdeskrav i detta anbud, beskriva, motivera och redovisa konsekvenser 
som förändringar i personalbemanning medför för den enskilde. Parterna ska, 
innan en eventuell förändring genomförs, skriftligen komma överens om 
förändringen. 

Ärendet remitteras till förvaltningen för utredning och beredning av skriftligt 
underlag som nämnden kan ta ställning till.       
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§ 111   

Besök av Borås Stads Dataskyddsombud 
Dan Bodin och Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud i Borås Stad, informerar 
nämnden om arbetet med dataskydd och GDPR i staden och nämndernas 
ansvar i det arbetet.      
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§ 112 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 2, 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2, 2020 och 
översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med augusti på -
2 874 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -9 000 tkr. Nämndens 
buffert på 7 002 tkr för oförutsedda kostnader används för att täcka upp 
underskottet ute i verksamheterna. 

Personalkostnaderna har en negativ prognos på -5 000 tkr i förhållande till 
budget. De höga personalkostnaderna beror till stor del av att det i 
personalbudgeten på gruppbostäder inte finns medel för att äldre brukare och 
brukare med demens kräver vaken nattpersonal. Nämnden har många små 
enheter vilket gör det svårt att optimera bemanningen dagtid för att sänka 
personalkostnaderna. I år finns det ett antal positiva engångsposter i prognosen 
för personalkostnaderna där nämnden bl a har fått budget för boenden som 
inte har öppnat än. Utan dessa engångsposter hade prognosen varit betydligt 
sämre. 

Den negativa prognosen för raden material och tjänster på -11 000 tkr är inom 
myndighet och består främst av volymökning av beslut till personlig assistans 
enligt LSS (-6 500 tkr) samt köp av kompletterande SoL-insatser (-4 000 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en 
kostnad av 4 500 tkr, varav 1 000 tkr avser merkostnader förknippade med 
covid-19. Även antalet retroaktiva beslut har ökat och uppgår hittills i år till 2 
000 tkr. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden 
kommer i bokslutet att begära kompensation för volymökningen. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL 
har ökat som ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON fick ingen budget för de 
överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits. Nämnden kommer i bokslutet att begära 
kompensation för 2020 års kostnader som uppskattas till 4 000 tkr.               

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2, 2020, Sociala omsorgsnämnden                
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§ 113 Dnr SON 2019-00053 1.1.3.1 

Intern kontrollplan 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
Arbetet med riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för nämnden.  

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar 
förutsättningarna att leda och styra offentliga organisationer. Att arbeta med 
omvärldsanalys är ett av flera viktiga redskap som möjliggör planeringen av 
förvaltningens arbete. SKR har tagit fram ett material om 13 kommande trender 
som kommer att påverka den offentliga styrningen fram till 2030. Förvaltningen 
har utifrån det materialet gjort en riskbedömning tillsammans med presidiet.  

Förvaltningsledningen har också under maj-juni arbetat med riskanalys. Utifrån 
dessa underlag arbetade förvaltningen fram ett förslag för intern kontrollplan 
2021. Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2021 innehåller 5 
riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom områdena Styrning och 
ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker kommer 
att följas upp under 2021.                              

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2021 Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 114 Dnr SON 2020-00027 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Revisionsrapport - Borås Stads samverkan 
med externa parter kring barn och unga och skickar remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Revisionsrapport – 
Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga. 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning 
av samverkan med externa parter kring barn och unga. Syftet med granskningen 
är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 
bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0–20 år med 
externa aktörer är ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 
på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en 
utveckling i linje med granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad 
samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas respektive 
kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning 
av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas 
och förtydligas. Vidare kan ekonomistyrningsprinciperna kopplat till 
samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga utvecklas.  

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas 
inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för 
kärnverksamheten.  

Sociala omsorgsförvaltningen delar rapportens slutsats om att berörda nämnder 
behöver förbättra sin samverkan och att samordning av detta behöver ske 
centralt i Borås Stads organisation. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås ställa sig bakom revisionsrapporten.              



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Missiv - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 

2. Rapportsammandrag - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 

3.  Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga                 
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§ 115 Dnr SON 2020-00031 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget att upprätta en 
gemensam ärendeberedningsprocess för Borås Stad och att Kommunstyrelsen 
håller samman det arbetet. Sociala omsorgsnämnden beslutar att avvakta 
centrala anvisningar innan åtgärder genomförs.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 
Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav.  

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 
Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 
förutsättningar när beslut ska fattas. Stadsrevisionen bedömer att Sociala 
omsorgsnämndens ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.               

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                                 
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§ 116 Dnr SON 2020-00101 1.1.3.1 

Remiss: Avfallsföreskrifter 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Avfallsföreskrifter för Borås Stad och 
skickar remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om nya 
avfallsföreskrifter för Borås Stad. 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. 
Den består av föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna 
föreskrift gäller lokalt för avfallshanteringen i Borås Stad. 

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte 
är av begränsad omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och 
ändringar i föreskrifterna om ändringarna är av sådan begränsad omfattning. 
Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att utfärda anvisningar om 
utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om 
avfallshantering utfärdade med stöd av dessa eller andra författningar. Inom 
Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt avfallsplanen som 
tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. 

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt 
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet.      

Sociala omsorgsförvaltningen ställer sig bakom de nya avfallsföreskrifterna och 
avser att fortlöpande följa upp hur dessa efterlevs i förvaltningens 
verksamheter. Rutin för sådan uppföljning kommer att införlivas i 
förvaltningens nya miljöstyrningssystem. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka remiss Avfallsföreskrifter Borås 
Stad.         

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Avfallsföreskrifter 

2. Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 2021                  
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§ 117 Dnr SON 2020-00115 1.1.3.1 

Miljörapport tertial 2, 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Miljörapport tertial 2 2020 och skickar den 
till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
I denna Miljörapport för tertial 2, 2020 redovisas Sociala omsorgsnämndens 
arbete för att bidra till Borås Stads miljömål 2018-2021. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats.  

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås. Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande 
miljöer; kontorsarbetsplatser för arbetsledning och administration, mötesplatser 
där medarbetare möter klienter/brukare för utredning och stödåtgärder, samt 
korttids- och boendeenheter med "hemliknande miljö". 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att medverka till att alla anställda ska 
ha gått den grundläggande miljöutbildningen i Borås Stad. I april 2019 höll 
miljökommunikatör Johan Linderstad i en miljöutbildning för Sociala 
omsorgsnämndens förtroendevalda.  

I denna miljörapport för tertial 2 2020 tas två miljömål upp: 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem. 

4 a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 
60 % från 2015. 

Under andra halvan av 2019 påbörjades arbetet med att implementera ett 
miljöledningssystem i förvaltningen och ramarna för det är satta. Under våren 
2020 fick arbetet med detta stå tillbaka för den mer akuta hanteringen av 
coronakrisen, men avsikten är nu att återuppta planeringen av ett långsiktigt 
miljöarbete i förvaltningen.  

Sociala omsorgsförvaltningen avser att arbeta vidare med att utreda 
möjligheterna till effektivare ruttplanering för förvaltningens transporter. Viss 
ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
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verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur 
miljösynpunkt. 

Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa 
transporter är svåra att effektivisera ytterligare. Sociala omsorgsnämnden 
efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, där man 
skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika 
verksamheter, för att effektivisera dem ytterligare.             

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport tertial 2, 2020 för Sociala omsorgsnämnden                 
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§ 118 Dnr SON 2020-00129 1.1.3.1 

Initiativärende: Utvärdering av deltagares erfarenheter 
av nedstängningen av daglig verksamhet  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
På förslag av ordförande beslutar Sociala omsorgsnämnden att remittera 
ärendet till Sociala omsorgsförvaltningen för beredning. 

Initiativärendet läggs som bilaga till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Gunnarsson (KD) och Lars Lyborg (KD) lämnar ett initiativärende -  
Utvärdering av deltagares erfarenheter av nedstängningen av daglig verksamhet 
(bifogas protokollet).     
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§ 119 Dnr SON 2020-00108 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter januari – juni 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Totalt 16 synpunkter har kommit in under januari – juni 2020, varav 2 rör 
externa utförare. 1 synpunkt rör bemötande, 9 synpunkter rör tjänster, 3 
synpunkter rör fysisk miljö och 3 synpunkter rör förvaltningens information.  

Jämfört med samma period år 2019 inkom 16 synpunkter och 2018 inkom 20 
synpunkter. Efter analys av tidigare års synpunkter, som till stor del berörde de 
externa utförarnas verksamheter, visar denna periods rapportering densamma 
som 2019 att inrapporterade synpunkter från privat verksamhet minskar. 
Gällande egenregi är antal inkomna synpunkter densamma som föregående år.  

De synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden men 
vi kan se att flertalet av dessa är kopplade till stängning av daglig verksamhet. 
Under våren 2020 togs ett nämndbeslut om att stänga ned en daglig verksamhet 
på grund av ekonomiska besparingar. Fyra synpunkter är direkt kopplade till 
nedstängningen av verksamheten Vingen. 

I mars månad tog sociala omsorgsnämnden beslutet att stänga all daglig 
verksamhet utifrån pandemin covid-19, som ett led i att minska smittspridning. 
Fyra synpunkter kan härledas till förvaltningens arbete med pandemin och/eller 
nedstängning av daglig verksamhet. Inkomna synpunkter har behandlats var 
och en för sig och rutinen för synpunktshantering har följts till större delen, i 1 
fall av 16 inkomna synpunkter har svarstiden överskridits.  

Att enbart följa upp på individnivå kan göra det svårt att uppmärksamma behov 
av åtgärder gällande verksamhetens kvalitet och styrning samt identifiera 
faktorer som leder till övergripande utvecklings- och förändringsarbeten.  

Utifrån ett förvaltningsperspektiv ska granskning av alla avvikelser, Lex Sarah 
samt inkomna synpunkter göras mer strategiskt och systematiskt. Syftet är att få 
ett lärandeperspektiv på de saker som fungerar samt identifiera behov som 
förvaltningen behöver utveckla och åtgärda.               

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–juni 2020               

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr SON 2019-00061 2.6.1.1 

Anslagsframställan tillbyggnad av Metergatan SoL, 
Metergatan, Temperaturen 13  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende tillbyggnad av Metergatan på fastigheten 
Temperaturen 13.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har (2019-04-03) under lokalbehovsplaneringen 
lyft fram behovet av till/- ombyggnation av Metergatans psykiatriboende. 
Gemensamhetsutrymmena är för små och skapar konflikter mellan de boende. 
Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna 
påtalat behovet av att tillskapa mer gemensamhetsytor.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-06-04. Projektet finns 
upptaget i Borås Stads investerings budget för 2020 med en projektbudget om 6 
500 000 kronor och ett genomförande år 2020.  

Förstudien har studerat möjligheten att bygga ut befintlig del av hus med två 
nya lägenheter för att möjliggöra extra utrymme i anslutning till köket och 
matsalen. En befintlig lägenhet byggs om till ett allrum. Ytterligare en lägenhet 
tas i anspråk till verksamheten, där ett jour rum anordnas, då den kräver 
personal med sovande jour.            

Detaljplanen medger en utbyggnad. Total tillbyggd del är 125 kvm BTA. Total 
befintlig yta som berörs av ombyggnationen är 210 kvm.               

Beslutsunderlag 
1. . Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan tillbyggnad Metergatan Sol, 
Temperaturen 13     
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§ 121 Dnr SON 2020-00109 1.1.3.1 

Tillägg delegationsordning, beslut om förbud mot 
bisyssla 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 

Punkten ”förbjuda bisyssla” med delegat 
förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef läggs till i delegationsordningen. 

I samband med framtagande av den årliga interkontrollen ska bisyssla beaktas.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen rekommenderar i beslut 2020-05-11 svar på initiativärende 
av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Krav på redogörelse om 
anmälan av bisyssla, att varje nämnd beslutar om tillägg om förbud mot bisyssla 
i sin delegationsordning.  

I samband med framtagande av den årliga internkontrollsplanen ska bisyssla 
beaktas. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra detsamma i 
och med framtagandet av internkontrollplanen,  

Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) i Stratsys vid två tillfällen; det första tillfället i maj och det 
andra tillfället i december med start 2020. Även SAM i Stratsys i januari, under 
punkten ”Borås stads förhållningssätt om korruption och oegentligheter”, 
kompletteras med jäv och attestreglerna.  

Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om 
medarbetaröverenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om 
medarbetaren tidigare har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan 
har förändrats under året.  

 I tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.  

I samband med framtagande av den årliga interkontrollsplanen för Sociala 
omsorgsnämnden ska bisyssla beaktas.          

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Dnr KS 2020-00391 2.3.8.1 

 

                  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 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 (FSG) 2020-08-
17 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 

 

Lex Sarah – Förenklad utredning vid allvarlig händelse 2019-10-20 
Dnr SON 2020-00119 3.7.2.0 

 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Jennie Ericsson, ansvarskod 308120 och 308145, startdatum 2020-08-24 

 

Avslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Lena Ventelä, ansvarskod 3018115 och 308116, slutdatum 2020-03-31 
Malin Blixt, ansvarskod 307122, slutdatum 2020-05-01 
Anna Settergren, ansvarskod 308142 och 308145, slutdatum 2020-05-15 
Anette Källén, ansvarskod 307113, slutdatum 2020-08-01 
Frida Helsing Ohlsson, ansvarskod 307122, slutdatum 2020-08-20 
Suzana Zustovic Karlsson, ansvarskod 307112, slutdatum 2020-08-20 
Elisabeth Hammargren, ansvarskod 308120 och 308145, slutdatum 2020-08-31 
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§ 123 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 
2020-08-27 
Skrivelse från de politiska partierna i Borås Stad: Rekommendation om närvaro 
för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i 
Borås Stad med anledning av Coronapandemin 
Dnr SON 2020-00048 2.8.2.25 

2020-09-03 
Dom 2020-09-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3457-20 

2020-09-04 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 101, Delårsrapport  
januari-april 2020 för nämnderna 
Dnr KS 2020-00422 1.2.4.1 

2020-09-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-08-24, § 285, LUPP-2017 återrapportering 
1,5 år 
Dnr KS 2019-01112 1.1.6.4 

2020-09-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 96, Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2020-00554 1.1.1.2 

2020-09-10 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 99, Revidering av riktlinjer för 
resor 
Dnr KS 2019-00772 1.2.2.1 
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§ 124   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.      

 

 

 

 



Bilaga till Sociala omsorgsnämndens  
Protokoll 2020-09-21, §118 

 
 
 
 
 
 
Initiativärende Kristdemokraterna Sociala Omsorgsnämnden: 2020-09-21 
 
 
 
 
 
I nämndens uppdrag ingår ansvaret att bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god 
samhällsmiljö, och främja den enskildes rätt till arbete, enl. SoL (2017) kap. 3 § 2. 
 
Som förtroendevald i Sociala Omsorgsnämnden är mitt uppdrag att arbeta i den enskildes 
intresse, för de som inom ramen för Socialtjänstlagen behöver samhällets särskilda stöd och 
kan ha svårt att göra sin röst hörd. Då är det essentiellt anser jag att få veta hur de som 
ytterst påverkades av beslutet upplevde sin situation. Detta i syfte att synliggöra 
målgruppens åsikter och erfarenheter vid ett sådant beslut, det ger också förvaltning och 
nämnd en referens vid ev. framtida liknande händelser. Så därför vill jag lägga ett 
initiativärende i Sociala Omsorgsnämnden där jag föreslår: 
 
 
 
 
att: 
 
° Nämnden ska låta genomföra en utvärdering av deltagares erfarenheter av nedstängningen 
av daglig verksamhet, och som bör utföras i deltagarnas hem för att tydliggöra effekten och 
den påverkan detta beslut har genererat för målgruppen. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
 
Ulrika Gunnarsson    Lars Lyborg 
Kristdemokraterna   Kristdemokraterna 
Ersättare Sociala Omsorgsnämnden  Ledamot Sociala Omsorgsnämnden 
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