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Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed  

till sammanträde  

 

Måndagen den 16 oktober 2017, klockan 18.00 
 
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 
 sammanträdesrummet Säven 
 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av sekretessärenden kl. 18.00 – ca 18.05.  
Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl. 18.05. Det öppna sammanträdet  
inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 18.05 – 18.35. 
 
 
 
 
YVONNE PERSSON 
Ordförande MONICA SVENSSON 
                                                          Förvaltningschef 
 
 

 
 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls  
dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a §). 
 
 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30  
Allianspartierna träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhinder anmäls alltid till Malin Stomberg, tfn 033-35 38 54, eller  
via e-post: malin.stomberg@boras.se 
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FÖREDRAGNINGSLISTA – SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 2017-10-16 
  
 
1. Upprop och val av protokolljusterare      
 (Förslag: Ernad Suntic med Kyan Tabrizi som ersättare,  
  Justeringsdatum: Torsdagen den 19 oktober 2017) 
 
2. Ev. sekretessärenden  

 
3. Allmänhetens frågestund 
   

 4. Administrativa ärenden:   

4.1 Förvaltningschefen informerar 

4.2 Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2017       Bifogas senare 
 2017/SON0048 

4.3  Remiss – Motion: FN:s konvention om rättigheter för personer med  
 funktionshinder   Bifogas  
 2017/SON0094 

4.4 Remiss: Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare  Bifogas 
 2017/SON0106  

4.5 Riskanalys och internkontroll  
 

    5. Anmälningsärenden: 

5.1 Redovisning av delegationsbeslut    Bifogas  

 5.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser    Bifogas   
           

6. Övrigt 
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Sociala omsorgsnämnden 
Amanda Johansson, 0766-306333 

Datum 

2017-10-16 
Diarienummer 
2017/SON0094 100 
 
 
 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion - FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216 700 
 

Nämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att 
se till att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till sina mänsk-
liga rättigheter.  Den tydliggör vad redan befintliga rättigheter innebär i förhållande till 
människor men funktionsnedsättning. I motionen föreslås att en handbok kopplad till 
konventionen ska tas fram för förtroendevalda och medarbetare i Borås Stad. 
 
Inom Sociala omsorgsförvaltningen pågår ständigt ett arbete för att stärka personer 
med funktionsnedsättningars rättigheter. I Borås Stads Tillgänglighetsprogram är de 
prioriterade områdena hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Projektet Jämlik hälsa syftar till att främja hälsa för personer 
med funktionsnedsättning. Schyssta relationer, Schysst kompis och VIP är våldsföre-
byggande kursverksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. 
 
En handbok liknande den som Botkyrka kommun har tagit fram skulle kunna tydlig-
göra och främja arbetet med konventionen i hela Borås Stad. Handboken skulle även 
ge möjlighet att koppla Borås Stads visioner till konventionen på ett konkret sätt. 
 
För att ta fram en handbok liknande den som Botkyrka kommun har kommer det att 
krävas ekonomiska och personella resurser då det inte finns utrymme för detta upp-
drag inom ramarna för befintliga resurser. Handboken kommer att behöva implemen-
teras i alla verksamheter för att bli ett användbart verktyg.  För att ta fram handboken 
samt förankra den i staden kommer det behöva avsättas en person under en längre 
tid. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
  Monica Svensson 
  Förvaltningschef 
 
Bilaga 
Motion (V): FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 



FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. 

Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns 

alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja 

jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.  

 

Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, där-

ibland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har 

arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att  personer med funktionsned-

sättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre eko-

nomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktions-

nedsättning.  

 

I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att 

vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en lik-

nande handbok tas fram i vår kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet 

 

• Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram 

 

Borås 2017-02-22 

Ida Legnemark (V) 
 



 

 

 
Jenny Haglund, 033-355089 
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Kommunstyrelsen 
 
  

 
Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0527 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnden tillstyrker förslaget.  
 
Riktlinjen och bifogad checklista förklarar ansvaransvarsfördelning och allmänhetens 
rätt till insyn vid uppföljningar av privata utförare.  
 
Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. Likaså 
att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i förfrågningsunderlag 
och avtal. Rekommendation är att det sker ett fortsatt arbete med gemensam strategi 
och plan för uppföljningar för att förbättra och kvalitetssäkra arbetet i Borås Stad 
samt att informera Koncerninköp om riktlinjen inför nya upphandlingar.  
 
Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller Kommunstyrelsen 
bör ske i samband med ordinarie rapportering. Förvaltningarnas nämnder bör i god 
tid förberedas för när och hur rapportering till Kommunstyrelsen ska ske. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande. Sociala omsorgsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Riktlinjen och bifogad checklista är övergripande beskriven och förklarar 
ansvaransvarsfördelning och allmänhetens rätt till insyn vid uppföljningar av privata 
utförare.  
 
Utredaren lämnar förslag att Riktlinjer för uppföljning av verksamheter som utförs av privata 
utförare bör tillämpas och genomföras i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad.  Likaså 
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att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i förfrågnings-
underlag och avtal. 
 
Utredaren rekommenderar att Koncerninköp blir informerade om riktlinjen då de 
ofta konsulteras vid nya upphandlingar både enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem). Syftet är att säkerställa att 
riktlinjen tillämpas och tydliggörs i upphandlingsförfarandet. 
 
Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller Kommunstyrelsen 
bör ske i samband med ordinarie rapportering. Förvaltningarnas nämnder bör i god 
tid förberedas för när och hur rapportering till Kommunstyrelsen ska ske. 
 
För att vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningar i Borås Stad har 
omvärldsbevakning genomförts. Norrköpings kommun har upprättat ett 
stadsövergripande program och en plan för uppföljning för vård- och omsorg1. Syftet 
är att öka insyn och transparens gentemot allmänhet och utförare i hur uppföljning, 
kontroll och åtgärder av identifierade brister görs på ett strukturerat och systematiskt 
sätt, både i privat verksamhet och i egenregi. 
 
Inför fortsatt arbete med uppföljning i Borås Stad, både gentemot privata utförare 
och i verksamheter i Borås Stads regi, kan Norrköping kommuns arbetssätt vara ett 
förslag på hur arbetet kan systematiseras och struktureras framöver. Att upprätta ett 
program förtydligar vilken strategi Borås Stad ska ha och vad som ska uppnås i 
arbetet med uppföljningar samt hur det ska genomföras. Det torde underlätta och 
förbättra kvalitén, allmänhetens insyn och samarbetet mellan berörda professioner 
om det finns en likställighet i utförandet av uppföljningar i Borås Stad.  
 
Tillägg: 
På sid. 3, andra stycket, första meningen lämnas förslag på tillägg enligt följande: 
"Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för uppföljning 
för verksamheter som bedrivs av privata utförare." 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Det kan inte bedömmas om ärendet innebära några ekonomiska konsekvenser för 
Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande   Monica Svensson  
   Förvaltningschef 

1 
http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/
Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf
%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf 
 
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/149787908360
0/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf 
 

                                                      

http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/1497879083600/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/1497879083600/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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Checklista för uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 
 

1. Vad är det som ska följas upp?  
 

2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd 
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av 
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av 
skatter och avgifter). 

 
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag 

genomför uppföljningen! 
 

4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/ 
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse. 

 
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta 

kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc. 
 

6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos 
leverantören. (Beroende på punkt 5)  

 

 

Stadsledningskansliet 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
stadsledningskansliet@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

mailto:ewa.luvo@boras.se
mailto:Iqbal.musaji@boras.se
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Anmälningsärenden 2017-10-16 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Protokoll: 
2017-06-12 Förvaltningens samverkansgrupp  Dnr 2017/SON0010 
2017-09-18 Förvaltningens samverkansgrupp  Dnr 2017/SON0010 
2017-09-21 Lokal samverkansgrupp insats FH/Socialpsyk. Dnr 2017/SON0025 
2017-09-21 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-09-25 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-09-19 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande Dnr 2017/SON0107 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
 
5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-09-15  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2017/KS0463 
 2017-08-17, § 144, inriktningsbeslut samord- 
 nad varudistribution 
2017-09-19 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-09-29 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-10-02 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-10-02  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2017/KS0463 
 2017-09-21, § 162, avsägelse av förtroende- Dnr 2014/SON0184 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
2017-10-03 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen  Dnr 2017/KS0578 
 2017-09-18, remiss: Överenskommelse om 
 samverkan mellan Västra Götalands kommuner 
 och Västra Götalandsregionen om Munhälsa 

– uppsökande och nödvändig tandvård 
2017-10-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-10-04 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-10-05 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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