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Plats och tid
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–20.52 med ajournering kl. 20.27–20.35
Omfattning
§ 120 – 136
Beslutande ledamöter
Yvonne Persson (S)
Wiwi Roswall (M)
Gunbritt Johansson (V)
Ismeta Dzafic (S)
Bertil Ekwall (S)
Anna Christensen (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Else-Marie Lindgren (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

ordförande, § 120–122, § 124–136
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
tjänstgör för Ernad Suntic (S)
tjänstgör för Tova Lidbeck (MP)

Övriga närvarande
Ersättare:
Pari Mahinpour (V)
Seija Noppa (M)
Irene Samuelsson (C)
Karolina Carlsson (SD)
Tjänstemän:
Annika Andersson, förvaltningschef
Rigmor Hultberg, jurist, § 120-123
Christine Rosencrantz, kvalitetschef/affärsområdeschef Frösunda Omsorg AB, § 124
Håkan Johansson, metodutvecklare IFO Vuxen Insats och Socialpsykiatri Insats,
§ 124-131
Charlie Larsson, verksamhetsutvecklare, § 124
Sebastian Nydén, områdeschef Funktionshinderverksamhet Insats, § 120-121, § 124
Liz Rehn, områdeschef Funktionshinderverksamhet Boende, § 120-121, 124–128
Jonas Ringström, chef för ekonomienheten, § 120-121, § 124–128
Anna Thuresson, chef för utvecklingsenheten, § 120-121, § 124–128
Marita Magnusson, nämndsekreterare, protokollförare
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Justerare

Justerare
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§ 120
Beredning av ärenden i gruppmöte
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum
den 15 november, kl. 16.30–18.00.
§ 121
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Wiwi Roswall med
Ismeta Dzafic som ersättare.
Justeringens datum och plats: Torsdagen den 17 november,
Sociala omsorgsförvaltningen.
§ 122
Dnr 2016/SON0104
Yttrande till JO – Riksdagens ombudsmän
Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

§ 123
Information – sekretess

Dnr 2016/SON0001

Jurist Rigmor Hultberg informerar om ett sekretessbelagt ärende inom
Funktionshinderverksamheten. Ordförande Yvonne Persson anmäler jäv och lämnar
rummet under informationen.
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§ 124
Allmänhetens frågestund
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.22.
Ingen närvarande från allmänheten.
§ 125
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Annika Andersson informerar om:
• På nämndens sammanträde 2016-11-10 godkände nämnden ordförandens förslag
att bjuda in Frösunda omsorgs kvalitetschef till dagens sammanträde för att besvara
de frågor nämnden har.
Kvalitetschef Christine Rosencrantz, Frösunda Omsorg AB, närvarar på dagens
sammanträde. Möjligheter till fritidsaktiviteter för de boende med medföljande
personal, personalomsättning, utbildad personal, svårigheter med rekrytering av
verksamhetschefer med tillräckliga kvalifikationer är en del av frågorna som
besvaras och diskuteras.
Nämnden känner oro för att Frösunda inte uppfyller kraven för upphandlingen.
Frösunda vill återkomma för att presentera en tydligare handlingsplan på åtgärder
som ska utföras med angivna tidsaspekter när de olika åtgärderna ska vara
genomförda.
• Medborgardialog genomfördes 2016-11-07. Verksamhetsutvecklare Charlie Larsson
ger en återkoppling från medborgardialogen, anteckningarna från grupperna har
gåtts igenom och en sammanställning har gjorts.
• Områdeschef Liz Rehn informerar om daglig verksamhet, som flyttas över till
Sociala omsorgsnämnden 1 januari 2017, och det arbete som pågår inför
överflyttningen.
• Ordförande Yvonne Persson påminner om utdelningen av gratifikationer den
1 december, nämnden träffas kl. 14.30.
§ 126
2016/SON0024
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 2016
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 699 200 tkr för 2016, nämnden
har tillåtelse att använda 1 100 tkr av ackumulerat resultat. Prognosen för
helåret är ett minusresultat på -1 500 tkr för Sociala omsorgsnämnden.
Nämnden begär att få använda ackumulerat resultat för att ta 2016 års kostnad för
fakturor från Stadsdel Väster som avser verksamhet utförd 2015, summan
är 777 tkr.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
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§ 127
2016/SON0105
Förfrågningsunderlag enligt LOV – Lagen om valfrihetssystem
På Sociala omsorgsnämndens uppdrag har Sociala omsorgsförvaltningen arbetat fram
ett nytt förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt LSS
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Förfrågningsunderlaget har anpassats till Borås Stads nya organisation från 2017.
Kommunstyrelsen svarar för upphandling samt avtals- och kvalitetsuppföljning av
valfrihetssystemet. Sociala omsorgsnämndens myndighetsutövning för LSS svarar för
beslut, beställning och uppföljning av den enskildes LSS-insats, daglig verksamhet.
Modellen för ersättning till utförare av daglig verksamhet är oförändrad och
Sociala omsorgsnämnden har kostnadsansvaret.
Utförarens uppdrag samt daglig verksamhets innehåll har tydliggjorts. Avtalstiden får
samma utformning som i hemtjänstvalet.
Förslaget har arbetats fram i samarbete med representant från Stadsledningskansliet
och områdeschef för LSS myndighetsutövning. Underlaget för hälso- och
sjukvårdsinsatser har stämts av med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt
enhetschef för Sociala omsorgsförvaltningens enhet för hälso- och sjukvård
Fyra privata utförare av daglig verksamhet har LOV-avtal t.o.m. 31 december 2016.
Samtliga kommer att erbjudas avtal, enligt nya avtalsförlagan, från 1 januari 2017.
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna nya förfrågningsunderlaget för
Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet att tillämpas från den 1 januari
2017.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna det nya förfrågningsunderlaget
för Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet att tillämpas från den
1 januari 2017. Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.
§ 128
2016/SON0107
Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet
enligt LOV
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
erksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttas LSS daglig verksamhet till
Sociala omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och
ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.
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§ 128 (forts)

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet inom
Borås Stads valfrihetssystem: Aktivitetshuset Kamgarn, Bondgården, Primacura Media
och Stallyckan i Mark/Kusehuset. Totalt finns avtal på 106 plaster hos privata
utförare.
Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.
Sociala omsorgsnämnden fastställer beloppen för ersättningsnivåerna inför varje år.
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att ersättningsbeloppen för utförande av
daglig verksamhet räknas upp med 1,9 % vilket motsvarar ett genomsnitt av
nämndens ramuppräkning för 2017.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ersättningen för utförande av daglig verksamhet
för 2017 ska fastställas genom uppräkning med 1,9 % för ersättningsnivåerna 1–8.
§ 129
2016/SON0096
Remiss – Program för jämställdhetsintegrering
Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna kl. 20.27–20.35.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Beslut i ärendet tas på ett extra sammanträde med nämnden måndagen den
21 november, kl. 16.30, på Sociala omsorgsförvaltningen.
§ 130
2016/SON0097
Remiss – Samråd detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd för detaljplan för
Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att pröva en högre exploateringsgrad inom kvarteret Kiden
samt att anpassa framtida exploatering till områdets kulturvärden.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget men önskar en tydligare beskrivning av
hur tillgängligheten för funktionshindrade ska verkställas.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Utdragsbestyrkande
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2016/SON0103

Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2016 har genomförts med vecka 36 som
mätvecka.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2016 är densamma som användes 2015
och den enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011.
Enkäterna är ifyllda av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har
inte varit med och fyllt i enkäten.
Vid undersökningen 2016 har förfrågan skickats till Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.
Resultatet omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Sammanlagt har 319 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2016,
jämfört med 363 år 2015. 2014 var antalet 331.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad kartläggning av
hemlöshet i Borås 2016 och översända den till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Patric Silfverklinga (SD) lämnar en protokollsanteckning som bifogas till
protokollet. (Bilaga)
§ 132
2016/SON0108
Framställan om förstudie för servicebostad på Skogsfrugatan
I planeringen av den anvisade tomten på Skogsfrugatan, Sjöbo, ingår en gruppbostad
med 6 lägenheter och tillhörande kök/gemensamhetsutrymmen. Totalt 6 bostäder
med särskild service enligt LSS § 9:9.
På den anvisade tomten på Skogsfrugatan, som är mycket stor, planerar Mark- och
exploateringsavdelningen att bygga ytterligare en fastighet. Sociala omsorgsnämnden
ser att det vore fördelaktigt om nämnden här kunde få till stånd en servicebostad av
typen ”mellanboende”.
• Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har ökat vilket försvårar erbjudanden
om lämpliga boendealternativ. Nämnden planerar därför att tillskapa en form av
”mellanboende” där man skall utforma lokaler på lämpligt sätt, och arbeta för att
på bästa sätt möta dessa personer utifrån de behov som finns. Personer som skulle
kunna bo på en sådan enhet behöver mer och annorlunda stöd än vad man får på
en traditionell servicebostad, men inte så stort stöd som ges på en gruppbostad.
Man kan lokalmässigt tänka sig ett antal separata lägenheter centrerat i direkt närhet
kring en baslägenhet, med rymliga lokaler för att kunna erbjuda måltider och
samvaro där, allt i en separat byggnad. 8 till max 10 bostadslägenheter.
Närheten mellan verksamheterna ger vissa samordningsvinster.
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§ 132 (forts)

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt LSS.
Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och som
successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Det är därför angeläget
med en skyndsam planering av byggnationen.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att genomföra
en förstudie gällande nybyggnation av ytterligare en servicebostad av typen
”mellanboende” på anvisad tomt på Skogsfrugatan, Sjöbo.
§ 133
2016/SON0057
Tillförordnad förvaltningschef under perioden 23–31 december 2016
Förvaltningschef Annika Andersson har semester 2016-12-22 – 2016-12-31 och
enligt beslut i Sociala omsorgsnämnden 2014-10-20 är Liz Rehn ställföreträdande
förvaltningschef. Liz Rehn har semester 2016-12-23 – 2016-12-28.
Under perioden 2016-12-23 – 2016-12-31 erhåller Jonas Ringström, chef för
ekonomienheten, förordnande som tillförordnad förvaltningschef.
Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag.
§ 134
2016/SON0099
Sociala omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2017
Beslut
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar,
klockan 18.00, 2017:
23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 22 augusti (tisdag),
25 september, 16 oktober, 13 november och 11 december
Budgetkonferens hålls den 25–26 april.
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2017:
23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 14 augusti, 25 september,
16 oktober, 13 november och 11 december.
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§ 135
Redovisning av delegationsbeslut
2016-10-07 Utvärdering och analys av lex Sarahrapportering
2016-10-25 Kopia av utredning lex Sarah SoL

Dnr 2016/SON0095
Dnr 2016/SON0100

Beslut om rätt att attestera beslutsattest:
Pya Kjellberg
Ansvarskod 308103, startdatum 2016-11-01
Protokoll:
2016-09-26 Förvaltningens samverkansgrupp
2016-09-26 Lokal samverkansgrupp
Myndighetsutövn/HSL
2016-10-03 Socialutskott

Dnr 2016/SON0015
Dnr 2016/SON0051

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till
handlingarna.

§ 136
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
Inkomna:
2016-10-03 Mailkonversation med anhörig
2016-10-04 Mailkonversation med anhörig
2016-10-05 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
2016-06-16, § 196, svar på motion av Kerstin
Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C):
Samlad marknadsföring i Borås!
2016-10-05 Mailkonversation med anhörig
2016-10-06 Mailkonversation med anhörig
2016-10-11 Mailkonversation med anhörig
2016-10-11 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-05
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-06
2016-10-18 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-11
2016-10-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-12
2016-10-24 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.)
2016-10-25 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-25
2016-10-27 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-25
2016-10-27 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2016-10-25
2016-10-31 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
2016-10-20, § 261, revidering av kvalitetspolicy
för Borås Stad
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/SON0001
Dnr 2016/SON0001
Dnr 2014/KS0348

Dnr 2016/SON0001
Dnr 2016/SON0001
Dnr 2016/SON0001
Mål nr 5576-15
Mål nr 3297-15
Mål nr 3299-15
Mål nr 3298-15
Mål nr 3295-15
Mål nr 3294-15
Mål nr 3293-15
Mål nr 3296-15
Mål nr 1298-16
Mål nr 3657-16
Dnr 2016/SON0001
Mål nr 5025-16
Mål nr 5898-15
Mål nr 4806-16
Dnr 2016/KS0581
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§ 136 (forts)

2016-11-01 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
2016-10-20, § 259, förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammets giltighetstid
2016-11-03 Protokollsutdrag från Stadsdelsnämnden
Väster 2016-10-25, § 122, måltidspriser inom
Borås Stad
2016-11-04 Högsta förvaltningsdomstolen, beslut
2016-11-02

Dnr 2016/KS0589
Dnr 2016/SDNV0155

Mål nr 1991-16

Avgivna:
–
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.

Vid protokollet
……………………………………..

Marita Magnusson
Protokollförare

……………………………………..

Annika Andersson
Sekreterare
Justeras

……………………………………..

Yvonne Persson
Ordförande

……………………………………..

Wiwi Roswall

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 november 2016.
…………………………………..

Marita Magnusson
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