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Sammanträdesdag 
2017-12-11 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 

Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–19.20 

Omfattning 
§ 149 – 167

Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande 
Ernad Suntic (S) 
Pari Mahinpour (V) tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP) 
Anna Christensen (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD) 
Patric Silfverklinga (SD)  

Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Jolly Bou Rahal (M) 
Irene Samuelsson (C) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef § 150-151, 154-167 
Susanne Sprigg, verksamhetschef  
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef § 150-151, 154-167 
Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion § 150-151, 153-167 
Mikael Strömberg, vik. chef för kvalitets- och utvecklingsenhet § 150-151, 153-167 
Malin Stomberg, sekreterare 
Jenny Haglund, § 150-151, 153 
Rasmus Lundqvist, koncerninköp,  § 150-151, 153 
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§ 149 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 11 december 2017, klockan 16.30–18.00. 
 
 
§ 150 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson med  
Ernad Suntic som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Onsdagen den 13 december 2017, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan  
Ordföranden meddelar tillägg av ärende 4.12 – Initiativärende om att kartlägga 
omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig 
assistans enligt LSS i Borås stad. 
 
 
§ 151 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.05-18.25. 
Tre personer närvarade från allmänheten, de ställde frågor och lämnade omfattande 
synpunkter och kritik på en av de verksamheter som bedrivs på entreprenad av 
Frösunda Omsorg. Det framfördes även en vädjan till förvaltningen om att de hoppas 
att de punkter de framfört till förvaltningen inför den nya upphandlingen tagits om 
hand. Vidare påtalades även vikten av varaktighet och kompetens hos personalen som 
arbetar på LSS boendena.   
 
 
§ 152    
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 153   Dnr 2017-00061 059 
Information inför beslut om förfrågningsunderlag gällande 
upphandling 2018 av driftentreprenad bostäder med särskild service 
enligt LSS 
Verksamhetscontroller Jenny Haglund och Rasmus Lundqvist upphandlare från 
Koncerninköp ger Sociala omsorgsnämnden en information om förfrågningsunderlag 
gällande upphandling 2018 av driftentreprenad bostäder med särskild service enligt 
LSS. Nämnden lyfter ärendet till beslut vid nämndens extra sammanträde den 20 
december 2017.   
 
Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen.  
 
 
§ 154    
Förvaltningschefen informerar   
Förvaltningschef Monica Svensson lämnar över ordet till utredare Malin Stomberg 
som ger Sociala omsorgsnämnden en information om Ciceron Assistent och 
webbutbildning i assistenten för förtroendevalda. Borås Stad har upphandlat ett nytt 
ärendehanteringssystem, Ciceron. Till Ciceron finns ett verktyg för förtroendevalda, 
Ciceron Assistent som är ett webbaserat verktyg där förtroendevald tar del av 
handlingar till nämndens sammanträden.   

 
 
§ 155   Dnr 2017-00048 042     
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. november 2017 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 600 tkr och 5 000 tkr i godkänt 
ianspråktaget ackumulerat resultat. Prognosen för helåret 2017 är ett negativt resultat 
på minus 2 000 tkr jämfört med tillgängliga medel. Faktorer som påverkar årets 
prognos är placeringar enligt vårdformen tvång i öppenvård, som fortsätter enligt 
tidigare omfattning, och ny prissättning på köpta tjänster HSV och hemtjänst från 
Vård och Äldrenämnden. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
 
§ 156   Dnr 2017-00083 041    
Budget 2018:2 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 630 600 tkr. Kommunbidraget 
har höjts med 5 650 tkr för volymökningar och lönesatsningar. Ökningen ska täcka 
kostnaderna för tvång i öppenvård, delårskostnad för nya gruppbostäder samt att klara 
utökningen av VIP (Viktig Intressant Person) vars syfte är att förebygga att personer 
med intellektuella eller psykiska funktionshinder utsätts eller utsätter andra för våld i 
nära relationer. 
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Verksamheten som vänder sig till personer under 65 år och som är i behov av omsorg 
enligt socialtjänstlagen (inte socialpsykiatri) flyttas från och med 2018 över till Vård- 
och äldrenämnden (VÄN). Även Hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas till 
VÄN. Dagverksamheten för yngre dementa flyttas också över till VÄN. 32 500 tkr 
flyttas från Sociala omsorgsnämnden till VÄN. En avstämning av denna omflyttning 
kommer att göras i samband med att Kommunstyrelsen godkänner respektive 
nämndbudget. 
 
Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert för 
oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 306 tkr. 
 
Förslag  
Förste vice ordförande Wiwi Roswall (M) yrkar för Allianspartierna följande tillägg till 
budget 2018:2 (bifogas protokollet). 
  
1.  Givna uppdrag från Kommunfullmäktige, via budgetar och motioner, ska 

redovisas. Prioriteringsordning samt tidsplan för när uppdrag ska vara färdigställt 
ska redovisas till nämnden. Vid de månatliga budgetuppföljningarna redovisas 
avvikelser från fastlagd prioriteringsordning och tidsplan. 

 
2.  Buffert ska användas till oförutsedda kostnader. Före buffert tas i anspråk ska 

förvaltning redovisa till nämnden vilka andra åtgärder som vidtagits innan begäran 
lämnats till nämnden. 

 
3.  Vid behov av nya platser inom LSS ska förvaltningen se över möjligheten att 

teckna ramavtal med externa aktörer.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns fyra 
förslag, liggande förslag och tre tilläggsförslag.  
 
Patric Silfverklinga (SD) deltar inte i besluten.  
 
Beslutsgång 1 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget för 2018:2 med tillhörande 
bilagor, samt översända budget 2018:2 med tillhörande bilagor till 
Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår 
Allianspartiernas tilläggsförslag 1 och 2, och finner att nämnden bifaller förslagen.   
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår 
Allianspartiernas tilläggsförslag 3, och finner att nämnden avslår förslaget.   
 
Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: Ja-röst för avslag till förslaget och nej-röst för bifall till 
förslaget.   
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Ernad Suntic (S), Gunbritt Johansson (V) Pari 
Mahinpour (V) och Yvonne Persson (S), samt nej-röst av Wiwi Roswall (M), 
Anna Christensen (M), Anne-Marie Ekström (L) och Else-Marie Lindgren (KD). 
Patrick Silfverklinga (SD) avstår.  
 
Omröstningen resulterade i 4 ja-röster mot 4 nej-röster. En person avstod från 
att delta i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vilket medför att 
beslutet blir att Sociala omsorgsnämnden avslår Allianspartiernas tilläggsförslag 3. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa budget för 2018:2 med tillhörande 
bilagor, samt översända budget 2018:2 med tillhörande bilagor till 
Kommunstyrelsen. 
 
Givna uppdrag från Kommunfullmäktige, via budgetar och motioner, ska 
redovisas. Prioriteringsordning samt tidsplan för när uppdrag ska vara färdigställt 
ska redovisas till nämnden. Vid de månatliga budgetuppföljningarna redovisas 
avvikelser från fastlagd prioriteringsordning och tidsplan. 
 
Buffert ska användas till oförutsedda kostnader. Före buffert tas i anspråk ska 
förvaltning redovisa till nämnden vilka andra åtgärder som vidtagits innan 
begäran lämnats till nämnden. 
 
Patric Silfverklinga (SD) deltar inte i besluten.  
 
  
§ 157   Dnr 2017-00128 700    
Remiss - Kommunikationspolicy  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 
kommunikationspolicy för Borås Stad.  
 
Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Den 
uppdaterade kommunikationspolicyn bygger, liksom den nuvarande, på synen att 
Borås Stad är en öppen organisation och att kommunikationen ska präglas av 
öppenhet och tydlighet. Även i den nya versionen framgår att den som har ansvar för 
en verksamhet också har ansvar för kommunikationen. 
 
Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt Borås Stad ska ha i 
kommunikationen med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller 
värdeord som anger Borås Stads attityd till kommunikation och ger på så vis stöd för 
att agera i olika situationer. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
kommunikationspolicy och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.               
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§ 158       
Återkoppling nämndens riskanalys    
Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion och Mikael Strömberg, vikarierande chef 
för kvalitets- och utvecklingsenhet ger Sociala omsorgsnämnden en återkoppling på 
nämndens arbete med risk- och väsentlighetsanalys. Sociala omsorgsnämnden 
genomförde risk- och väsentlighetsanalys för 2018 på nämndens sammanträde den  
16 oktober 2017.  
 
 
§ 159   Dnr 2017-00081 020    
Kompetensförsörjningsplan  
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens 
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att 
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som 
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt 
plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och förvaltningarnas förmåga att långsiktigt 
möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens 
krav och förändringar. 
 
Alla nämnder ska upprätta en kompetensförsörjningsplan för att tydliggöra 
viljeinriktningen inom kompetensförsörjningsområdet framåt. Sociala 
omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan består dels av en definitions- och 
funktionsbeskrivning som är centralt framtagen. Vidare beskrivs nämndens uppdrag 
och mål, omvärldsbevakning lyfts fram och nämndens viljeinriktning inom 
kompetensförsörjningsområdet tydliggörs. Framåt ska planen inrymma en 
handlingsplan innehållande insatser utifrån nämndens viljeinriktning och en tidsplan 
ska tas fram där tidpunkten för insatserna framgår. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta upprättad kompetensförsörjningsplan.  
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan med 
tillhörande tidsplan utifrån viljeinriktningen i kompetensförsörjningsplanen. Efter 
beslut ska kompetensförsörjningsplanen översändas till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 160   Dnr 2017-00142 214    
Remiss - Samråd detaljplan för del av Centrum, Vulcanus 15, Borås 
Stad  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan för 
Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan över 
befintlig byggnad inom fastigheten Vulcanus 15 samt att ändra användningen till 
centrumändamål för befintlig byggnad. Påbyggnaden skall utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär. 
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Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.       
      
 
§ 161   Dnr 2017-00138 002    
Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med 
mera 2018   
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. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger fullmakt till: 

• Förvaltningschef Monica Svensson 
• Chef för ekonomifunktion Jonas Ringström 
• Verksamhetschef Susanne Sprigg 
• Verksamhetschef Liz Rehn 
• Verksamhetschef Richard Brevik 
• Verksamhetschef Elisabeth Hindelius 
• 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 2018 års utgång. 
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§ 162   Dnr 2017-00139 002    
Kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt undertecknande av 
plusgiroutbetalningar 2018    
Sociala omsorgsnämnden beslutar om kvittering av checkar, postväxlar m.m. samt 
undertecknande av plusgiroutbetalningar. 
 
Gäller tom 2018 års utgång. 
 
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 2018. 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Wiwi Roswall 
Sociala omsorgsnämndens 2:e vice ordförande Gunbritt Johansson 
Förvaltningschef Monica Svensson  
Chef för ekonomienheten Jonas Ringström 
Ekonom Geta Dumitrescu  
 
I samtliga fall med kontrasignering av: 
Ekonom Frida Augustsson 
Ekonom Geta Dumitrescu 
 
 
§ 163    Dnr 2017-00140 002    
Bemyndigande att underteckna handlingar 2018    
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. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att 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 
Wiwi Roswall (M) och 2:e vice ordföranden Gunbritt Johansson (V) ska förenämnda 
handlingar undertecknas av förvaltningschef Monica Svensson. 
 
Beslutet gäller till 2018 års utgång. 
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§ 164   Dnr 2017-00141 002    
Attest- och utanordningsrätt 2018  
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2018: 
 
Förvaltningschef Monica Svensson utses till beslutsattestant för Sociala 
omsorgsnämndens ansvarsområde. 
 
Till förvaltningschef Monica Svensson delegeras rätten att utse beslutsattestanter inom 
Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens attestreglemente. 
 
Förvaltningschefens beslut kommer till Sociala omsorgsnämndens kännedom som 
anmälningsärende.               
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef Monica Svensson utses till 
beslutsattestant för Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde. 
 
Till förvaltningschef Monica Svensson delegeras rätten att utse beslutsattestanter 
inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde enligt kommunens 
attestreglemente. 
 
Besluten anmäls snarast till Sociala omsorgsnämnden.        
 
 
§ 165   Dnr 2017-00160 739     
Initiativärende om att kartlägga omfattning och konsekvenser av 
indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i 
Borås stad  
Förste vice ordförande Wiwi Roswall (M) lämnar för Allianspartierna ett 
initiativärende om att kartlägga omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade 
ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Borås stad (bifogas protokollet).  
 
Beslut 

På förslag av ordförande Yvonne Persson (S) beslutar Sociala omsorgsnämnden att 
remittera ärendet till Sociala omsorgsförvaltningen för beredning.   

Initiativärendet läggs som bilaga till protokollet.   
 
 

§ 166    
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Mikael Strömberg Ansvarskod 300200    Startdatum 2017-11-09 
Angelica Axstrin  Ansvarskod 306101, 306104  Startdatum 2017-08-12 
Shanika Karlsson Ansvarskod 307112   Startdatum 2017-07-14 
Gunilla Svensson Ansvarskod 306102, 306105  Startdatum 2017-08-12 
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Protokoll: 
2017-11-06 Förvaltningens samverkansgrupp             Dnr 2017-00010  
2017-09-13 Sociala omsorgsnämndens lokala              Dnr 2017-00068  
   funktionshinderråd  
2017-11-09 Lokal samverkansgrupp insats FH/Socialpsyk      Dnr 2017-00025 
2017-11-09 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV     Dnr 2017-00026        

 
Lex Sarah: 
2017-11-07 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande     Dnr 2017-00113 
2017-11-10 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande Dnr 2017-00124 
2017-11-24    Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande     Dnr 2017-00117 

 
Ordförandebeslut: 
2017-11-30    Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping           Dnr 2017-00108 
                   i mål nr: 5305-17   
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
 
 
§ 167  
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2017-11-06 Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens    
    sammanträdesdagar 2018  
2017-11-14 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige         Dnr 2017/KS0594 
   2017-10-19, § 191, Regler för intern kontroll 
2017-11-14 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen         Dnr KS 2017-00613 

2017-11-06, Förtydligande av ansvars- 
fördelning i ny organisation  

2017-11-20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen         Dnr KS 2017-00263
  2017-11-06, Definition av närproducerade 
  livsmedel 
2017-11-27  Beslut IVO, 2017-11-24 (Dnr 8.5-27683/2017-4)  Dnr 2017-00101  
2017-11-10 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-11-07       Mål nr 3766-16 
2017-11-13 Mailkonversation med anhörig                Dnr 2016-00001 
2017-11-24  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-11-22   Mål nr 2959-17 
2017-11-24 Mailkonversation med anhörig                Dnr 2016-00001 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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Vid protokollet 

…………………………………….. …………………………………….. 
Malin Stomberg Monica Svensson 
Sekreterare Förvaltningschef 

Justeras 

…………………………………….. …………………………………….. 
Yvonne Persson Gunbritt Johansson 
Ordförande Justerare 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 december 2017. 

………………………………….. 
Malin Stomberg 



Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2017-12-11, § 156



Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2017-12-11, § 165
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