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§ 125   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
19 oktober 2020, klockan 16.30–17.30.     
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§ 126   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Irene 
Samuelsson som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 21 oktober 2020, Sociala omsorgsförvaltningen     
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§ 127 Dnr SON 2020-00111 1.1.3.1 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - LSS (Sekretess) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om 
yttrande avseende ovan rubricerade ärende beslutar nämnden lämna följande 
yttrande.        

Sammanfattning av ärendet 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av beslutet. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 26 oktober 2020.       

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-09-21 

2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-07-15                  
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§ 128   

Förvaltningen informerar 
Verksamhetschef Susanne Sprigg återkopplar till nämnden om frågor som 
ställts om nämndens verksamheter: 

- Antalet brukare inom nämndens ansvarsområde ökar i takt med att 
målgruppen blir äldre, eftersom 65-års gränsen mellan Väf och Sof är borttagen. 
Innan gränsen avskaffades stod Väf för kostnaderna för samtliga personer över 
65 år inom SoL, nu har nämnden kvar kostnaderna. 

- Det finns ett ökat behov av tillsyn nattetid med anledning av ökad tillsyns- 
samt omvårdnadsbehov inom gruppbostäder LSS. I februari 2019 var det 27 
medarbetare anställda – i augusti 2020 var det 38 medarbetare anställda i 
nattorganisationen. 

 

Chef för Kvalitet och utveckling Annica Sommar meddelar nämnden att det 
initiativärende som väcktes föregående sammanträde om uppföljning av hur 
brukare upplevt nedstängningen av daglig verksamhet, kommer att tas om hand 
som en del av förvaltningens övergripande uppföljning av hur situationen med 
corona påverkat förvaltningens verksamheter.     
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§ 129 Dnr SON 2020-00137 1.1.3.1 

Information - Husbonden 
Då representanter för Husbonden inte hade möjlighet att närvara vid dagens 
sammanträde, tas ärendet med översyn av avtal med Husbonden istället upp vid 
nämndens nästa sammanträde den 16 november.     
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§ 130 Dnr SON 2020-00120 1.1.3.1 

Organisationsförändring Attendo 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna Attendos förslag om förändrad 
nattbemanning enligt bilaga.        

Sammanfattning av ärendet 
Våren 2020 aviserade Attendo att de önskar genomföra en 
organisationsförändring av personalbemanningen nattetid. Den 21 september 
presenterade Attendo förslag till ändrad nattorganisation avseende sju bostäder 
med särskild service enligt LSS för sociala omsorgsnämnden. Nämnden gav 
därefter förvaltningen i uppdrag att utreda Attendos förslag och bereda 
skriftligt underlag inför beslut om överenskommelse.  

Förvaltningen har utrett frågan och finner inga juridiska- eller avtalsrättsliga 
invändningar mot förslaget. Förslaget bedöms heller inte innebära negativa 
konsekvenser för de enskilda brukarna. Förvaltningen föreslår därför att 
nämnden ska godkänna omorganisationen.                 

Beslutsunderlag 
1. Beskrivning av organisationsförändring Attendo LSS Borås            
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§ 131 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. september 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport ekonomi t.o.m. 
september 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med september 
på 92 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. 

Externa placeringar i annan kommun har totalt sett en negativ prognos på -1 
000 tkr. Avvikelsen kommer av en pluspost inom LSS och underskott inom 
socialpsykiatrin. 

Den negativa prognosen för raden tjänster på -10 000 tkr är inom myndighet 
och består av volymökning av beslut till personlig assistans enligt LSS (-6 500 
tkr) samt köp av kompletterande SoL-insatser (-3 500 tkr). 

I år har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat ytterligare till en 
kostnad av 6 500 tkr, varav 1 000 tkr avser merkostnader förknippade med 
covid-19. 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 (4 000 tkr). Nämnden kommer i bokslutet att 
begära kompensation för 2020 års kostnader.               



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Månadsrapport t.o.m. september 2020 Sociala omsorgsnämnden                 
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§ 132 Dnr SON 2020-00123 1.1.3.1 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
verksamhetssystemet VIVA 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som 
tillhör ett ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas för att därefter gallras. 
Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att  

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde.   

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 
inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021.      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 
digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 
att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 
inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 
företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 
som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 
pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 
normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 
Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 
elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 
handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 
sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 
fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 
myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, ansvarar 
för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande bevarande och 
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gallring, är respektive myndighet som använder systemet, ansvarig för den 
information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går att fatta ett 
kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta pappershandling med 
digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet som nyttjar systemet 
måste fatta ett eget beslut om detta.             

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag från IT-arkivarie, ”Gallring av pappershandlingar efter 
skanning till verksamhetssystemet VIVA”.             
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§ 133 Dnr SON 2020-00124 1.1.3.1 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anse motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” som besvarad i enlighet 
med förvaltningens yttrande och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet          
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§ 134 Dnr SON 2020-00130 1.1.3.0 

Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 
klockan 17.30, 2021: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni,  
23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november och 13 december. 
 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2021: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 
19 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november 
och 13 december.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till Sociala omsorgsnämndens sammanträden för 2021 har upprättats 
med hänsyn tagen till tider för inlämning till Kommunstyrelsen för 
årsredovisning 2020, budgetuppföljning till och med april och augusti 2021 
samt budget 2022. 

 

Följande måndagar föreslås som sammanträdesdagar 2021 för Sociala 
omsorgsnämnden och nämndens socialutskott: 

25 januari 

22 februari 

22 mars 

19 april 

17 maj 

21 juni 

23 augusti 

20 september 

25 oktober 

22 november 

13 december 
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Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 
före nämndsammanträdet. 
 

Om inget annat anges börjar Sociala omsorgsnämndens sammanträden kl. 
17.30 och sammanträdena för nämndens socialutskott börjar kl. 15.30.  

 

Sammanträdena hålls i sammanträdesrummet Säven, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås, om inget annat anges.               
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§ 135 Dnr SON 2020-00078 1.1.3.1 

Remiss: Motion - De som behöver mest stöd ska också 
ha mest stöd 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anse Motion – ”De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd” som besvarad i enlighet med förvaltningens 
yttrande och skickar remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att Vård- och omsorgsboende 
(VÅBO) inrättas enbart för gruppen funktionsnedsatta människor. I motionen 
beskrivs att det kommer vara en stor utmaning att hitta rätt kompetens inom 
äldrevården för funktionsnedsatta. Vidare beskrivs att kompetensen saknas på 
dagens VÅBO för denna grupp. Människor med beslut om LSS har idag inte 
heller möjlighet att komma in på vanligt VÅBO då det omfattas av 
socialtjänstlagen, dvs två lagar hamnar i konflikt med varandra. Motionärerna 
vill att alla människor ska ha samma förutsättningar och möjligheter, då krävs 
det att införande av ett VÅBO för funktionsnedsatta utreds.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – ”De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd”      
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§ 136 Dnr SON 2020-00133 1.1.3.1 

Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare 
inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till 
brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godtar förslaget och beslutar att den tillfälliga 
hanteringen av ersättning för daglig verksamhet gäller från den 1 november till 
den 31 december 2020.            

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har öppnat daglig verksamhet från den 31 augusti 
2020 och beslutade samtidigt om tillfälliga förändringar av ersättningarna inom 
daglig verksamhet till såväl brukare som utförare. Med anledning av att 
verksamheten nu har bedrivits en tid ser nämnden ett behov att se över den 
tillfälliga hanteringen av ersättningarna som nämnden beslutade om i augusti.               

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF                  
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§ 137 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-04-08 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-05-27 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-09-09 
Protokoll Lokal Samverkansgrupp – LSG, område 3 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 

 

2020-09-14 
Protokoll Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp - FSG 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 

 

2020-09-21 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
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§ 138 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 
2020-09-14 
Beslut 2020-09-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2488-20 

 

2020-09-17 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-07, § 332, Revidering Visionen  
Borås 2025 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

 

2020-09-18 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-07, § 327, Målbild för ”Socialt hållbart 
Borås – vi tar ansvar för barn och unga” 
Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

 

2020-09-21 
Inbjudan från Arbetslivsförvaltningen till Integrationsdagen 3 november 

 

2020-09-23 
Dom 2020-09-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 765-20 

 

2020-09-28 
Dom 2020-09-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-19 

 

2020-09-29 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-09-21, § 357, Svar på revisionsrapport  
– Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 
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2020-09-29 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5549-20 

 

2020-09-29 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1310-20 

 

2020-10-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 121, Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2021 
Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

 

2020-10-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 119, Digital strategi 2020 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

 

2020-10-06 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-09-24, § 116, Hantering av 
inköpskostnader med anledning av Coronapandemin 
Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

 

2020-10-06 
Beslut 2020-09-10 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 125-20 
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§ 139   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.     
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