
  PROTOKOLL 1 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-02-20 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–20.41 med ajournering kl. 19.50–20.00. 
 
Omfattning 
§ 12 – 30 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  1:e vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  2:e vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Hanna Bernholdsson (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Kyan Tabrizi (MP) 
Nils-Åke Björklund (M)   
Jolly Bou Rahal (M) 
Saied Jahanshahi Fard (L) 
Irene Samuelsson (C) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Rigmor Hultberg, jurist, § 14 
Eija Hägg, regionchef Frösunda Omsorg, § 15–16 
Liz Rehn, verksamhetschef, § 12–13, § 15–30 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef, § 12–13, § 15–30 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef, § 12–13, § 15–30 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion, § 12–13, § 15–30 
Anna Thuresson, chef för utvecklingsenheten, § 12–13, § 15–30 

 Charles Musonda, HR-chef, § 12–13, § 15–30 
 Charlie Larsson, verksamhetsutvecklare, § 12–13, § 15–30 
 Sara Esbjörnsson, verksamhetscontroller, § 12–13, § 15–30 

Marita Magnusson, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 12 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 20 februari, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 13 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Else-Marie Lindgren med  
Patric Silfverklinga som ersättare.  
Protokollet justeras 22 februari 2017, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan 
Ordföranden meddelar tillägg av ärende 4.13 – Initiativärende från Vänsterpartiet. 
 
 
§ 14   Dnr 2017/SON0015 700 
Yttrande med anledning av ej verkställt beslut 
Sekretessbelagt ärende. 
 
Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 15 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.05. 
Fyra personer närvarande från allmänheten som ställde frågor och lämnade 
synpunkter om upphandlingen med Frösunda Omsorg. 
 
 
§ 16    
Förvaltningschefen informerar  
• Förvaltningschef Monica Svensson lämnar över ordet till regionchef Eija Hägg, 

Frösunda Omsorg AB, som närvarar på dagens sammanträde. Hon presenterar sig 
och informerar om resultat av arbetet i Borås 2016–2017. Presentationsmaterial har 
skickats till Sociala omsorgsnämnden (dnr 2016/SON0061 734). 
Presentationsmaterialet har uppdaterats och den uppdaterade versionen kommer 
att skickas till Sociala omsorgsnämnden. 

• Förvaltningschef Monica Svensson är inbjuden till Centrala funktionshinderrådet 
den 1 mars för att svara på frågor kring verksamhet som ingår i entreprenad driftad 
av Frösunda. 

• Presidiet är inbjudna till presidiekonferens den 3 mars.  
• Presidiet, förvaltningschefen och chefen för ekonomifunktionen är inbokade på 

PLUPP-samtal med fokus på årsredovisningen. 
 
 
§ 17   2017/SON0008 700    
Uppföljning av initiativärende – Bostäder för målgruppen våldsutsatta  
Uppföljning av Alliansgruppens initiativärende från Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde 2017-01-23, § 9. 

Sociala omsorgsförvaltningen har i samarbete med Arbetslivsförvaltningen 
införskaffat fyra lägenheter utifrån de speciella behov som kan finnas för målgruppen. 
Lägenheterna har enbart nyttjats av målgruppen och det har så gott som alltid funnits 
en lägenhet ledig. Boendesociala enheten har administrerat lägenheterna och har haft 
viss kontakt med klienterna, främst i samband med in- och utflytt men även en del 
andra insatser som exempelvis hjälp med inköp eller körning till andra vårdgivare. 

Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen har dialog i frågan kring 
behov av förstärkta insatser för målgruppen i form av stöd och/eller i kombination 
med korta sociala kontrakt. Den dialogen fortsätter liksom samverkan med hyres-
värdar och bostadsbolag. 

Avslutningsvis 
Sociala omsorgsförvaltningen har tillförskaffat skyddade boenden för målgruppen 
men har inte i sin samverkan med hyresvärdarna hittills lyckats förhandla fram att 
målgruppen skulle få förtur till lägenheter. 

Verksamheten och uppdraget finns efter Borås Stads omorganisation 2017-01-01 
inom Individ- och familjeomsorgsnämnden.   

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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 § 18   2017/SON0019 042    
Årsredovisning 2016    
Förslag till årsredovisning 2016 för Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt vissa 
yrkanden för särskilda kostnader som uppstått under året redovisas. 
 
Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets resultaträkning på 4 927 tkr 
jämfört med tillgängliga medel.  
 
Nettokostnadsökningen under 2016 för nämnden är 2,7 % att jämföra med förra årets 
ökning på 5,5 %.  
 
Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden utöver RAM för 
vårdformen Tvång i öppenvård, kostnaden uppgår till 13 472 tkr under 2016. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för  
Sociala omsorgsnämnden, 
att begära kompensation för kostnader i samband med vårdformen Tvång i öppenvård 
med 13 472 tkr och 
att översända årsredovisning 2016 till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 19   2016/SON0007 040    
Uppföljning av intern kontroll 2016    
Förslag till rapport Uppföljning intern kontroll 2016 för Sociala omsorgsnämnden 
redovisas. Förslaget följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad rapport Uppföljning intern kontroll 
2016 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
 
 
§ 20   2017/SON0014 007    
Intern kontroll 2017   
Förslag till plan för intern kontroll 2017, riskanalys 2017 samt regler och anvisningar 
för intern kontroll Sociala omsorgsnämnden redovisas.  
Förslaget följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2017, riskanalys 2017 
samt regler och anvisningar för intern kontroll Sociala omsorgsnämnden och 
översänder dem till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 21   2016/SON0044 409    
Miljörapport 2016 för Sociala omsorgsnämnden   
I Miljörapport för 2016 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att 
bidra till Borås Stads miljömål 2013–2016. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden: Hållbara perspektiv, 
Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För 
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att 
leda arbetet för att nå målet. 
 
Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 
Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer. För att täcka 
verksamheternas olika förutsättningar finns en grupp miljöambassadörer. Under 
2017 inriktas arbetet på att färdigställa miljöledningssystem och medverka till 
miljöutbildning för alla anställda. 
 
Klimatkompensation baserad på 2015 års resor har redovisats och åtgärder 
har genomförts 2016. Klimatavgiften var på 64 506 kr, har använts för inköp av bland 
annat elcyklar, projektledarutbildning och en installation har gjorts i Vulkanus för att 
stänga av alla lampor efter kontorstid. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad miljömålsuppföljning 2016 och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 
§ 22   2016/SON0118 700    
Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete   
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på ett ledningssystem. Ledningssystemet ska 
bidra till att fortlöpande och systematiskt följa upp, förbättra och säkra verksamhetens 
kvalitet.  
 
Ett gemensamt övergripande projekt med deltagare från berörda förvaltningar har 
påbörjat utarbetandet av strukturen för ett gemensamt ledningssystem. Respektive 
förvaltning har samtidigt drivit egna projekt för att ta fram och kartlägga de olika 
delarna i ledningssystemet. Arbetet med ett kvalitetsledningssystem är ständigt 
pågående och kommer att fortsätta utvecklas under 2017. 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013 Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete. Planen 
har i det ovan nämnda projektet med representanter från berörda förvaltningar setts 
över och reviderats. I planen beskrivs bland annat roller och ansvar, gemensamma 
huvudprocesser och det systematiska förbättringsarbetet.  
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Tidigare Stadsdelsnämnden Öster har ansvarat för framtagandet av dokumentet. 
Planen har varit ute på remiss och berörda nämnder har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete. Inga synpunkter 
har inkommit och samtliga nämnder har tillstyrkt planen. I och med den nya 
organisationen kommer Sociala omsorgsnämnden administrativt handlägga planen 
fortsättningsvis.  
 
På grund av ett aktivt pågående arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete med nya kvalitet- och utvecklingsenheter i samtliga berörda nämnder 
kommer utveckling att ske på detta område. Planen behöver därför följas upp årligen 
för att revidera den utifrån nya beslut som fattas.  
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget för Plan Ledningssystem för 
kvalitetsarbete och sänder den vidare till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 23   2016/SON0130 739     
Funktionshinderkonsulentens placering – yrkande från HSO 
föreningar   
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation  
(KF 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få 
nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska 
bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att 
tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  
 
Samarbetsuppdraget för tillgänglighet innebär att Sociala omsorgsnämnden  
- har befogenhet att sammankalla berörda nämnder,  
- ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång,  
- skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete,  
- formulerar mål för uppdraget,  
- resultatet mäts, utvärderas och redovisas.  
 
Funktionshinderkonsulenten är bäst lämpad för detta uppdrag utifrån funktion och 
kompetens och kommer att samordna samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet. 
Detta utifrån Programmet för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan. 
Funktionen förväntas även fortsatt delta i det centrala och de lokala funktionshinder-
råden. Funktionshinderkonsulenten kommer att ha en arbetsplats i Sociala 
omsorgsnämndens lokaler men kommer även fortsatt finnas tillgänglig på Simonsland, 
både på avsatta tider och även för att delta i möten och olika aktiviteter. 
Funktionshinderkonsulentens uppdrag kommer därmed fortsatt vara staden-
övergripande. 
 
Sociala omsorgsnämnden har regelbunden kontakt med Träffpunkt Simonsland för att 
följa upp hur förändringen påverkar verksamheten. 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Beslut 
Sociala omsorgsnämnden avslår yrkandet från HSO föreningar avseende 
funktionshinderkonsulentens placering. 
 
 
§ 24   2017/SON0005 109     
Handbok styrning och ledning – Sociala omsorgsförvaltningen    
Ett led i arbetet att skapa tydligare struktur för styrning och ledning av  
Sociala omsorgsförvaltningen är att tydliggöra vilket ansvar linjens olika chefsnivåer 
har inom ramarna för olika styrmodeller som gäller inom förvaltningen. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också tidigare framfört kritik mot 
Sociala omsorgsförvaltningen för brister i ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 
 
Dokumentet beskriver fem styrmodeller samt definierar förvaltningschefs, 
verksamhetschefs samt enhetschefs respektive funktion och ansvar. 
 
Dokumentet behandlar 

1. Ekonomi/Budget 
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
3. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) 
4. Verksamhetsplan 
5. Intern kontroll 
 
Vad gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 
definierar också dokumentet hur förvaltningen arbetar med sådant som till exempel 
lagkravslista, lex Sarah och synpunktshantering. Syftet med detta är att förvaltningen 
ska ha så få dokument som möjligt som beskriver styrning och ledning men samtidigt 
leva upp till myndigheters och andras krav på en tydligt beskriven styrnings- och 
ledningsstruktur. 
 
Innehållet i dokumentet bygger huvudsakligen på styrdokument publicerade lokalt i 
Borås Stad samt Socialstyrelsens riktlinjer. Dokumentet syftar till att tydliggöra en 
redan reglerad struktur samt fastslå ansvarsfördelning inom förvaltningen. 
 
Ett implementeringsarbete är planerat att starta under våren 2017. 
 
Dokumentet har arbetats fram under sommaren/hösten 2016 och under den perioden 
blivit granskat av en fokusgrupp bestående av enhetschefer från förvaltningens olika 
verksamhetsgrenar. 
 
Dokumentet har föredragits för och fastslagits av förvaltningsledningen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta dokumentet styrning och ledning  
Sociala omsorgsförvaltningen. 
  
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 25    2016/SON0072 700    
Redovisning av inkomna synpunkter 2016   
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunkts-
hanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare 
och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom 
utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för 
respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunkts-
statistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna 
resulterat i. 

Utöver till kommunen inkomna synpunkter redovisas även synpunkter inkomna till 
upphandlade privata utförares egna system. 

För synpunkter gällande interna verksamheter har inga mönster eller trender kunnat 
utläsas. Samtliga synpunkter är avslutade och har hanterats. 
För synpunkter gällande upphandlade privata utförare särskiljer sig  
Frösunda Omsorg AB. Dels har det inkommit många synpunkter, dels kan  
kvaliteten i företagets redovisade åtgärder ifrågasättas. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 26   2016/SON0087 734     
Planering av bostäder med särskild service enligt LSS på anvisad 
tomt på Skogsfrugatan    
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-09-20 att ge Lokalförsörjningsnämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av en gruppbostad med 
särskild service enligt LSS § 9:9, bestående av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme, på anvisad tomt på Skogsfrugatan, Sjöbo.  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning 
att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av  
LSS-boende Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5, till en sammanlagd investerings-
kostnad av 18 000 000 kronor. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden 
avseende nybyggnad av en gruppbostad med 6 lägenheter enligt LSS, på 
Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5. 
Denna nybyggnation är till en investeringskostnad av 18 000 000 kronor exkl. moms. 

Beslutet översänds till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 27   2016/SON0088 734     
Planering av bostäder med särskild service enligt LSS på anvisad 
tomt på Gyllingstorpsgatan    
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-09-20 att ge Lokalförsörjningsnämnden i 
uppdrag att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av en gruppbostad med 
särskild service enligt  LSS § 9:9, bestående av 6 lägenheter med tillhörande kök / 
gemensamhetsutrymme, på anvisad tomt på Gyllingstorpsgatan, Sjöbo.  
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning 
att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av  
LSS-boende Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1, till en sammanlagd 
investeringskostnad av 17 000 000 kronor. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden 
avseende nybyggnad av en gruppbostad med 6 lägenheter enligt LSS på 
Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1. 
Denna nybyggnation är till en investeringskostnad av 17 000 000 kronor exkl. moms. 

Beslutet översänds till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
 
§ 28   2017/SON0029 059     
Initiativärende gällande avtalet med Frösunda Omsorg AB om 
driftentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS    
2:e vice ordförande Gunbritt Johansson (V) lämnar ett initiativärende från 
Vänsterpartiet om avtalet med Frösunda Omsorg AB om driftentreprenad bostäder 
med särskild service enligt LSS (bifogas protokollet). 
 
”Avtalet med Frösunda Omsorg AB om driftentreprenad för bostäder med särskild 
service enligt LSS gäller fram till 2018-01-31. Det är möjligt att förlänga avtalet med 
maximalt 2 år. Borås Stad skall senast 6 månader innan avtalstidens utgång meddela 
om man har för avsikt att förlänga avtalet. 
 
Vänsterpartiet vill avsluta entreprenaden 2018-01-31 och därefter driva verksamheten i 
kommunal regi och yrkar på att nämnden beslutar: 
• Att meddela Frösunda Omsorg AB att förlängning inte kommer att ske efter  

2018-01-31 
• Att uppdra åt förvaltningen att förbereda för att driva verksamheten i kommunal 

regi då avtalet med Frösunda upphör” 
 

 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Ordförande Yvonne Persson (S) informerar nämnden om att presidiet bokat möte 
med förvaltningschef Monica Svensson, verksamhetschef Susanne Sprigg och 
verksamhetscontroller Sara Esbjörnsson den 27 februari för att gå igenom 
informationen från Frösunda och delges nuläget.  

 
Beslut 
På förslag av ordförande Yvonne Persson (S) beslutar Sociala omsorgsnämnden 
att remittera ärendet till Sociala omsorgsförvaltningen för beredning till nästa 
sammanträde den 27 mars. 
 
 
§ 29    
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest 
Karin Petersson Ansvarskod 305091  Startdatum 2017-01-01 
 
Protokoll 
2017-01-16 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-01-23 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-01-26 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0129 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
 
 
§ 30 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-01-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-12 Mål nr 4248-16 
2017-01-16 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-12 Mål nr 4249-16 
2017-01-17 Kvalitetsberättelse 2016 från Humana/Troll- Dnr 2017/SON0003 
 gårdsgatan 1 
2017-01-25 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Mål nr 3617-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Dnr 2016/SON0012
 i mål nr 3998-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Dnr 2016/SON0055 
 i mål nr 3413-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Inkomna (forts): 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-23 Mål nr 382-16 
2017-01-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-01-24 Mål nr 5564-15 
2017-02-01 Beslut från Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0111 
 taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
 personer med funktionsnedsättning 2017 
2017-02-01 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-02 Mailkonversation med anhörig (3 e-post medd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-02 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-01 Mål nr 278-16 
2017-02-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-03 Beslut från Kommunfullmäktige 2017-01-26, Dnr 2016/KS0356 
 § 12, rapportering av ej verkställda gynnande 
 biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 
 30 september 2016 
2017-02-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-02-06 Kommunstyrelsens PM 2017-01-17 – Säker Dnr 2017/KS0121 
 och Trygg kommun 
2017-02-07 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-02 Mål nr 4087-16 
2017-02-09 JO – Riksdagens ombudsmän, beslut  Dnr 2016/SON0104 
 2017-02-08 om kritik mot Sociala omsorgsnämnden 
 i Borås kommun för långsam handläggning av  
 en ansökan om personlig assistans 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Marita Magnusson  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Else-Marie Lindgren 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari 2017. 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 




	Sociala_omsorgsnämnden_2017-02-20_protokoll
	Plats och tid
	Omfattning
	Beslutande ledamöter
	Övriga närvarande
	Tjänstemän:
	Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.


	170220_InitiativärendeV

