
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-02 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, onsdagen den 2 januari 2019 
kl. 13.00–13.27 
 Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), ordförande 
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Övriga Tjänstemän 
Monica Svensson, förvaltningschef 
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Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 2 januari 2019  
 
Tillkännagivande av 
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§ 1  

Val av protokolljusterare 

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

Justeringens datum och plats: 
Onsdagen den 2 januari 2019, Sociala omsorgsförvaltningen.  
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§ 2  

Anmälan om förhinder till förvaltningen och 
gruppledare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Ärendet i sin helhet 
Ordförande Yvonne Persson informerar nämndens ledamöter och ersättare om 
att anmälan om förhinder till nämndens sammanträden alltid ska meddelas till 
förvaltningen och gruppledare.  
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§ 3 Dnr SON 2018-00168 1.1.3.0 

Påminnelse om tystnadsplikt 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tar påminnelsen till dagens protokoll.  

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningschef Monica Svensson påminner nämndens ledamöter och 
ersättare om vikten av att reglerna om tystnadsplikt och handhavande av 
handlingar iakttas. 
 
Borås Stads blankett ”Sekretessförbindelse” har skickats till samtliga ledamöter. 
Delgivning av Borås Stads information om Offentlighet och sekretess, som 
finns att läsa på sidan 2 i sekretessförbindelsen, bekräftas med namnunderskrift 
på blanketten som lämnas till nämndsekreterare Marita Magnusson.  
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§ 4 Dnr SON 2018-00165 1.1.3.0 

Val av ledamöter och ersättare till Sociala 
omsorgsnämndens socialutskott 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Till ledamöter och ersättare i Sociala omsorgsnämndens socialutskott fr.o.m. 
2019-01-01 utses: 

Ernad Suntic (S) ordförande 
Anna Christensen (M) vice ordförande 
Irene Samuelsson (C) ledamot 
Britt-Marie Halldén (L) ersättare 
Bill Bakkemose (M) ersättare   
 
Reservation 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.    

Ärendet i sin helhet 
För beslut i individärenden inom Sociala omsorgsnämndens myndighets-
utövning fattas besluten i ett socialutskott. Val av ledamöter till socialutskottet 
sker från Sociala omsorgsnämnden. Utskottet består av fem ledamöter, varav tre 
ordinarie och två ersättare. De ordinarie ledamöterna består av två från 
majoriteten och en från oppositionen. Ersättarna består av en från majoriteten 
och en från oppositionen.   
 
Till Sociala omsorgsnämndens socialutskott föreslås Ernad Suntic (S) som 
ordförande, Anna Christensen (M) som vice ordförande, Irene Samuelsson (C) 
som ledamot samt Britt-Marie Halldén (L) och Bill Bakkemose (M) som 
ersättare. 
 
Förslag 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) föreslår sig själv som ledamot till socialutskottet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till nämndens förslag med Irene 
Samuelsson (C) som ledamot, dels till Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag 
och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 
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Förslag 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) föreslår sig själv som ersättare till 
socialutskottet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till nämndens förslag med  
Bill Bakkemose (M) som ersättare , dels till Ann-Charlotte Blomqvists (SD) 
förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 
 
Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till nämndens liggande förslag 
och nej-röst för bifall till Ann-Charlotte Blomqvists (SD)förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Lars Lyborg (KD), Anna Christensen (M), 
Rauno Kekkonen (S), Ismeta Dzafic (S), Ernad Suntic (S), Britt-Marie  
Halldén (L), Mattias Karlsson (M) och Yvonne Persson (S) 
samt nej av Ann-Charlotte Blomqvist (SD). 

Omröstningen resulterade i 8 ja-röster mot 1 nej-röst, vilket medför att Sociala 
omsorgsnämnden beslutar att avslå Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag.    
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§ 5 Dnr SON 2018-00149 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till: 

• Förvaltningschef Monica Svensson 
• Chef för ekonomifunktionen Jonas Ringström 
• Verksamhetschef Susanne Sprigg 
• Verksamhetschef Liz Rehn 
• Verksamhetschef Richard Brevik 
• Verksamhetschef Helen Persson 
• Enhetschef David Ahlgren 
• Enhetschef Sara Holmberg 
• Jurist Rigmor Hultberg 
• Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 
 
Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Sociala omsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag, 

att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Sociala omsorgsnämndens rätt 
kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt, 

att å Sociala omsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag och 

att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också får 
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter. 

Beslutet ska gälla som fullmakt till och med 2019 års utgång.     

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka tjänstemän som ges 
fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera. Beslutet 
tas inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Sociala omsorgsnämnden på det sätt som anges.      
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§ 6 Dnr SON 2018-00158 1.1.3.0 

Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt 
undertecknande av plusgiroutbetalningar 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att nedanstående personer erhåller rätten 
att kvittera och underteckna för nämndens räkning på bank och plusgiro 
innestående medel samt på nämnden och Sociala omsorgsförvaltningen 
utställda checkar, postväxlar och postanvisningar samt plusgiroutbetalningar 
under 2019. 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Mattias Karlsson 
Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Britt-Marie Halldén 
Förvaltningschef Monica Svensson  
Chef för ekonomienheten Jonas Ringström 
 
I samtliga fall med kontrasignering av: 
Ekonom Frida Augustsson 
Ekonom Annelie Claesson    

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m. 
samt undertecknande av plusgiroutbetalningar. 
 
Gäller till och med 2019 års utgång.   
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§ 7 Dnr SON 2018-00156 1.1.3.0 

Attest- och utanordningsrätt 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Förvaltningschef Monica Svensson utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Monica Svensson delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 
2019: 

Förvaltningschef Monica Svensson utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Till förvaltningschef Monica Svensson delegeras rätten att utse besluts-
attestanter inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 

Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom 
som anmälningsärende. 
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§ 8 Dnr SON 2018-00157 1.1.3.0 

Bemyndigande att underteckna handlingar 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra 
liknande handlingar på nämndens vägnar ska – efter kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman – undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
henne av 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden. 
 
Vid förfall för ordföranden Yvonne Persson (S), 1:e vice ordföranden 
Mattias Karlsson (M) och 2:e vice ordföranden Britt-Marie Halldén (L) ska 
förenämnda handlingar undertecknas av förvaltningschef Monica Svensson. 
 
Beslutet gäller till 2019 års utgång.         

Ärendet i sin helhet 
I gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Borås Stad, § 24, anges att skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden 
ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.      
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§ 9 

Förvaltningschefen informerar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om  

• Sociala omsorgsnämndens reglemente som reviderats av 
Kommunfullmäktige 2018-09-20. 

• Rekrytering av förvaltningschef och chef för ekonomifunktionen till  
Sociala omsorgsförvaltningen.    
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