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Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 15.30 – 17.40 
 
Omfattning 
§ 48 – 64 
 
Beslutande ledamöter 
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Övriga närvarande 
Ersättare: 
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Pari Mahinpour (V)   
Nils-Åke Björklund (M)   
Jolly Bou Rahal (M) 
Irene Samuelsson (C) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion, § 48 - 55  
 Charles Musonda, chef för HR-funktion, § 48 - 55 
 Sara Esbjörnsson, verksamhetscontroller 
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Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
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§ 48  
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 25 april, kl. 15.00- 16.30. 
 

 
§ 49 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic med Hanna 
Bernholdsson som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Fredagen den 28 april, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
§ 50 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 15.35 
Sju personer närvarade från allmänheten, de ställde frågor och lämnade synpunkter på 
den verksamhet som bedrivs på entreprenad av Frösunda Omsorg. Det framfördes 
också synpunkter på nämndens förslag kring att förlänga nuvarande avtal och förslaget 
att genomföra ny upphandling av nuvarande entreprenader.  
 
§ 51   
Förvaltningschefen informerar   
• Förvaltningschef Monica Svensson informerade om den återkoppling som 

regionchef Eija Hägg, Frösunda Omsorg AB, lämnat på de synpunkter som togs 
upp när hon deltog vid nämndens möte 20 februari 2017. Vid återkopplingen till 
förvaltningschef den 18 april redovisade de att: - Genomförandeplaner är 
genomgångna på samtliga bonden under januari-april - Rutiner för husmöten har 
införts och kommer att hållas varje vecka på samtliga boenden. – Frösunda 
kommer att ha regelbundna möten med närstående ett par gånger/år samt vid 
behov - De arbetar med att utveckla information, introduktion och 
verksamhetsutveckling. Sammanfattningsvis beskriver Frösunda att man har 
genomfört det man utlovat och att den förändringsresan fortsätter. 

• Förvaltningen har genomfört den första workshopen inom nämndens särskilda 
samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet och det var den fysiska tillgängligheten 
som togs upp. Inbjudna till workshopen var presidier och förvaltningschefer från 
Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt 
de kommunala bostadsbolagen. Tillgänglighetskonsulenten från 
Lokalförsörjningsförvaltningen informerade om Västra Götalandsregionens (VGR) 
riktlinjer för fysisk tillgänglighet som Borås Stad antagit. Dialogen under 
workshopen var givande och tillgänglighetskonsulentens information var viktig. 

• Individ och familjeomsorg (IFO) har ett särskilt uppdrag om hemlöshet och 
presidiet tillsammans med förvaltningschef Monica Svensson har deltagit i ett 
första möte. En politisk styrgrupp kommer att tillsättas för arbetet samt en 
samarbetsgrupp med tjänstemän. I den senare kommer en verksamhetschef från 
förvaltningen att delta.  

• Den 10 maj kommer nämnden att genomföra en Medborgardialog ”Digital teknik 
och funktionsnedsättning”.  

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 52   2017/SON0048     
Månadsuppföljning och prognos till och med mars 2017   
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 600 tkr och 5 000 tkr godkänt 
ianspråktaget ackumulerat resultat. Prognosen för helåret är ett nollresultat utifrån 
kommande handlingsplaner för Sociala omsorgsnämnden. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

 
§ 53   2016/SON0061    
Verksamhetsbesök entreprenader kvartal 1- information 
Under perioden 3 februari till 16 mars 2017 genomförde verksamhetscontroller på 
Sociala omsorgsförvaltningen verksamhetsbesök på sex av de 14 bostäder med 
särskild service enligt 9 § 9 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade som 
drivs på entreprenad. Syftet med besöket var att upprätta kontakt med ansvarig chef 
för att påbörja ett samverkansarbete. Syftet var även att stämma av om det som enligt 
förfrågningsunderlaget skulle vara klart inför eller vid verksamhetsövergången i 
februari 2016 också genomförts.  

Resultatet från genomförda verksamhetsbesök kommer att sammanställas i en rapport.   
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
 
§ 54     2017/SON0029 059  
Initiativärende gällande avtal med Frösunda Omsorg AB om 
driftentreprenad bostäder med särskilt service enligt LSS 
2:e vice ordförande Gunbritt Johansson (V) inkom till Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde 2017-02-20 med ett initiativärende gällande avtalet med Frösunda 
Omsorg AB om driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS. 
Vänsterpartiet yrkade i initiativärendet på att nämnden skulle fatta beslut om att 
avsluta driftsentreprenaden gällande avtal med Frösunda Omsorg AB 2018-01-31 
och att entreprenaderna därefter skulle drivas i kommunal regi.  Vänsterpartiet 
yrkade också på att förvaltningen skulle uppdras att förbereda för att driva 
verksamheten i kommunal regi. 
Sociala omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet att remittera ärendet till 
Sociala omsorgsförvaltningen för beredning. 

Sociala omsorgsnämnden genomförde hösten 2015 en förnyad upphandling av 
driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS på 14 av kommunens 
bostäder.  

Avtalsperioden påbörjades 2016-02-01 med en avtalstid på 24 månader (2018-01-
31). Det finns enligt avtal en möjlighet för kommunen att ytterligare förlänga 
avtalet med maximalt 24 månader. Sociala omsorgsnämnden ska senast 6 
månader innan avtalstidens utgång meddela entreprenörerna om man har för 
avsikt att förlänga avtalen samt för vilken period. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 4 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-04-26 
 
 

Löpande avtal för de 14 bostäderna är tecknade per boende. Utvärdering av 
inkomna anbud värderades enligt lägsta pris, vilket innebär att det anbud med 
lägsta pris för respektive enhet som uppfyllde samtliga krav i 
förfrågningsunderlaget med bilagor var det anbud som antogs. 

Nämnden och förvaltningen har haft regelbunden dialog med företrädare från 
Frösunda Omsorg AB och har under första avtalsåret gjort annonserade och 
oannonserade tillsyner/uppföljningar av verksamheter som bedrivs av Frösunda 
och de övriga tre entreprenörerna. Nämnden har tagit del av hyresgästers 
och/eller deras närståendes upplevelser i form av inkomna klagomål/synpunkter 
och MAS/MAR har följt upp de avvikelser som uppmärksammats i Frösundas 
boenden utifrån hälso- och sjukvårdslag.  

Enligt förfrågningsunderlaget har vardera part rätt att med sex månaders 
uppsägning säga upp avtalet om motparten inte uppfyller sina förpliktelser enligt 
tecknat avtal eller om det funnits samarbetssvårigheter mellan parterna.  

Avtalet kan också hävas om någon av parterna inte fullgör sina åttaganden eller 
väsentligt åsidosätter sina förpliktelser.  

Utifrån förfrågningsunderlag och det som framkommit i genomförda 
uppföljningar/tillsyner och dialoger finns det inte skäl nog eller tillräckligt 
underlag för att säga upp löpande avtal eller hävda att avtal ska hävas.  

Oaktat Vänsterpartiets initiativärende måste Sociala omsorgsnämnden snarast 
förhålla sig till hur nämnden ska säkra fortsatt driftform för de 14 bostäderna 
som nu bedrivs på entreprenad.  

Som grund för Nämnden fortsatta ställningstagande finns en överenskommelse 
gällande driftsentreprenader under innevarande mandatperiod som talar mot ett 
återtagande av entreprenader. Därmed behöver nuvarande avtal omförhandlas 
gällande förlängning och ett beslut fattas om att genomföra en ny upphandling av 
driftsentreprenad för bostäder med särskild service enligt LSS.  

Nämnden måste inleda dialog/förhandling med nuvarande entreprenader om 
möjligheter till en förlängning av nuvarande avtal samt ge förvaltningen i uppdrag 
att undersöka behovet av eventuella tilläggsdelar kopplat till nuvarande avtal. 

Nämnden har tecknat avtal kring driftsentreprenad med fyra olika entreprenörer 
där vart och ett av de 14 boendena ses som separata delar och nämnden måste ta 
ställning till om dessa på nytt ska upphandlas på ett lika sätt. 

Nuvarande avtal löper ut 2018-01-31 och beroende på vilken typ av upphandling 
nämnden väljer att genomföra beräknas en sådan ta olika lång tid. Mot bakgrund 
av att nämnden ser behov av att få ett tydligare fokus på kvalitet i förhållande till 
pris krävs ett mer omfattande upphandlingsarbete. Beräknad tidsåtgång för ett 
sådant genomförande är enligt Sociala omsorgsförvaltningen ca 18 månader.  
Förslag 
Gunbritt Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar. 
Att meddela Frösunda Omsorg AB att förlängning inte kommer att ske efter 
2018-01-31 samt 
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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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till Gunbritt 
Johanssons förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarat. 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 
 
Gunbritt Johnassons (V) initiativärende gällande avtal med Frösunda Omsorg AB 
om driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt LSS är besvarat. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att inleda dialog/förhandling med de fyra 
entreprenörerna om förlängning av nuvarande avtal för att kunna påbörja och 
genomföra en ny upphandling. Tid för förlängning ska motsvara beräknad tid för 
att genomföra en ny upphandling.  

Ge förvaltningen i uppdrag att till kommande nämnd bereda form, 
tillvägagångssätt och tidsplan för ny upphandling av de 14 boenden som idag 
bedrivs på entreprenad. 

Reservation 
Gunbritt Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 
 

§ 55    2017/SON0061 
Upphandlingsprocess och upphandlingsformer – Information 
Sociala omsorgsnämndens nuvarande avtal gällande driftentreprenad bostäder med 
särskild service enligt LSS har en avtalsperiod med startdatum 2016-02-01 och med 
slutdatum 2018-01-31. Avtalet möjliggör en eventuell förlängning, som längst 24 
månader.  

Social omsorgsnämnden måste inom kort besluta sig för fortsatt upphandlingsprocess 
och form för upphandling inför en eventuell kommande upphandling. Som stöd för 
beslutet har förvaltningen genomfört en kartläggning och faktasammanställning.  

Målsättningen med en upphandling av ett särskilt boende bör vara att 
hyresgäst/brukare får bo på ett boende som håller så hög kvalitet som möjligt till ett 
pris som kommunen har möjlighet att betala.  

Då nämnden fattar beslut om att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad 
måste de bland annat besluta sig för enligt vilken lag de ska upphandla, vilken 
upphandlingsmodell de ska använda, hur lång avtalsperioden ska vara samt om 
kommunen ska kunna lägga eget anbud.  

Nästa steg, efter att politikerna fattas beslut om att en upphandling ska genomföras, är 
att ta fram förfrågningsunderlag. Där ska det framgå vilka krav som ställs på 
leverantören. 

Annonsering av förfrågningsunderlaget sker under minst 40 dagar. De anbud som 
lämnas in bedöms bland annat utifrån de krav som ställs på leverantören och 
kvalificering sker utifrån exempelvis ekonomisk stabilitet, referensuppdrag och miljö- 
och ledningssystem. I anbudsprövningen kontrolleras att alla krav på tjänsten är 
uppfyllda och att direktiv för hur anbud ska lämnas har efterlevts.  

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Utifrån det som utvärderingen av inkomna anbud resulterar i fattar nämnden beslut 
om tilldelning. Efter att avtal slutits behöver utföraren tid på sig för att förbereda 
övertagandet av driften.  

De lagar som reglerar upphandling är Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
Lagen om valfrihetssystem (LOV).  

Vid upphandling enligt LOV är priset fastställt på förhand och innebär att samtliga 
godkända utförare får samma ersättning för utförd tjänst. Här konkurrerar utförare 
med varandra i kvalitet och inte i pris. I förfrågningsunderlaget framgår obligatoriska 
krav och alla företag som uppfyller dessa krav ska godkännas om utförare.  

När vård- och omsorgstjänster upphandlas enligt LOU använder sig kommun och 
landsting av så kallad förenklad upphandling som styrs i 15 kap LOU. Vid förenklad 
upphandling kan beställaren förhandla med en eller fler anbudsgivare. De företag som 
är intresserade av att driva verksamhet utifrån det som beskrivs i 
förfrågningsunderlaget får lämna anbud. Vid en LOU-upphandling tas både pris och 
kvalitet hänsyn till på ett eller annat sätt och styrs av vald upphandlingsmodell. 

Lite förenklat kan man säga att det finns tre upphandlingsmodeller enligt LOU. I 
dessa tre modeller utgår upphandlingen antingen från kvalitet eller från pris, eller som 
i den tredje modellen från både pris och kvalitet. Den sistnämnda modellen kallas även 
för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Sammanfattningsvis kan sägas att alla 
tre modeller är vanligt förekommande upphandlingsmodeller. Studier kan inte visa på 
någon tydlig koppling mellan val av modell och det pris eller den kvalitet som 
upphandlingen resulterar i. Oavsett vilken modell som väljs måste beställaren utforma 
en utvärderingsmodell som är förutsebar. Anbudsgivarna ska redan när de läser 
förfrågningsunderlaget kunna avgöra vad beställaren värderar och hur anbud kommer 
att utvärderas. 

Utifrån förvaltningens beskrivning föreslår nämnden att kommande upphandling 
inom Sociala omsorgsnämnden genomförs utifrån LOU och upphandlingsmodellen 
pris- och kvalitet. 

 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen samt ger 
förvaltningen i uppdrag att förbereda kommande upphandling utifrån LOU och 
upphandlingsmodellen pris- och kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 7 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-04-26 
 
 

§ 56    2017/SON0013
    
Remiss – Revisionsrapport – Hemlöshet och boendelösningar i Borås 
Stad 
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads verksamhet med boendelösningar för 
hemlösa är ändamålsenligt. Revisionskriterier som varit utgångspunkt för 
granskningen är Program mot hemlöshet och tillämpliga lagar och förordningar. 
Hemlöshet definieras i Borås Stad i enlighet med Socialstyrelsens kriterier. 

Stadsrevisionen bedömer att verksamheten för hemlösa brister i samordning och 
helhetssyn, och att det föreligger betydande skillnader mellan nämnderna i hur man ser 
på hemlöshet, sociala boendelösningar och respektive nämnd/styrelses ansvar och 
uppdrag i dessa frågor. Bristen på samordning och helhetssyn medför bl a risker för 
att enskilda inte får sina behov tillgodosedda. Bristande uppföljning medför att 
förhållandena för hemlösa inte synliggörs. Stadsrevisionens bedömning är därför att 
verksamheten för hemlösa inte är ändamålsenlig. 

Nämnden anser att det är nödvändigt att de brister som stadsrevisionen tar upp i 
rapporten behöver utredas med målet att ta fram en tydlig struktur, samsyn och 
ansvarsfördelning inom Borås Stad med de involverade verksamheterna. Det är viktigt 
att säkerställa att de enskilda får sina behov prövade och tillgodosedda i enlighet med 
rådande lagstiftning.  

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat svar på remissen, 
Revisionsrapport – Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad och översänder 
det till Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen. 

 
§ 57     2017/SON0016 
Remiss- Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd över förslag till 
Översiktsplan Borås Stad. Nämnden anser att förslaget till Översiktsplan har en 
genomarbetad och bra genomgång av förutsättningarna för den övergripande 
planeringen för Borås Stad.  

Nämnden har dock några förslag på tillägg och ändringar. I det inledande avsnittet tas 
bland annat upp övergripande mål och styrdokument som översiktsplanen förhåller 
sig till och som ligger till grund för strategiska vägval. Där borde även följande 
dokument tas med -Borås Stads Program för tillgängligt samhälle -Västra Götalandsregionens 
riktlinjer; Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet samt 
- Boverkets beskrivning av mål inom funktionshinder med särskild relevans för fysisk 
samhällsplanering. Det skulle visa att Borås Stad har en hög ambitionsnivå inom 
området. I avsnittet om ”Tillgång till samhällsservice” bör även ingå tillgång till och 
planeringsprincip för lokalisering av bostad med särskild service inom LSS och särskilt 
boende inom SoL. 

I samrådshandlingen används konsekvent ordet funktionsvariation, vilket inte är ett 
vedertaget definierat begrepp. Nämnden anser att Borås Stad i sina dokument ska följa 
Socialstyrelsens rekommendation och använda begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” 

 
Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande över förslag till 
Översiktsplan och översänder det till Kommunstyrelsen. 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet i detta ärende men lämnar 
kommentarer som bilaga till protokollet. 

 
§ 58    2017/SON0031 
Remiss- Borås Stads miljömål 2017-2020 och miljöpolicy för Borås 
Stad 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till reviderade 
Miljömål 2017-2020 samt Miljöpolicy i Borås Stad. 

Miljöpolicyn är nu separerad från Miljömålen i ett separat styrdokument, vilket är bra 
då miljömålen som styrdokument är en plan.  

Miljömålen och Miljöpolicyn har båda ett bra och relevant innehåll. I miljömålen finns 
det behov av ett antal förtydliganden främst när det gäller struktur och ansvar. 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat remissvar och översänder 
det till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
§ 59    2017/SON0052 
Remiss – Borås Stads Program mot hemlöshet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Individ – och 
familjeomsorgsnämnden förslag till Borås Stads program mot hemlöshet. Nämnden 
tillstyrker förslaget. Programmet förtydligar vilken strategi Borås Stad ska ha och vad 
som ska uppnås i arbetet mot hemlöshet. Betydelsefullt är även att Individ – och 
familjeomsorgsnämnden ansvar för att driva och samordna arbetet klargörs.  
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och godkänner upprättat remissvar och 
översänder det till Individ – och familjeomsorgsnämnden.  

 

§ 60    2017/SON0050 
Regler för uttag av hyror avseende bostad inom socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL) är till för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, 
trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att beviljas bostad med 
särskild service ska personen ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som 
sträcker sig över en stor del av dygnet. Det är det individuella behovet som avgör om 
personen har rätt till insatsen. I Borås stad saknas regler för hur hyresnivåerna 
regleras i relation till aktuella brukares inkomster.  
En person som är beviljad ett särskild boende/bostad med särskild service är hänvisad 
till vissa lägenheter i kommunen. Ett tungt vägande argument för att införa ett 
hyrestak är att de inte kan välja att flytta till en bostad med lägre hyra som motsvarar 
deras betalningsförmåga.  

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Nämnden föreslår nu att det från och med januari 2018 införs ett hyrestak för boende 
med särskild service enligt SoL för personer inom socialpsykiatrin. Hyrestaket ska vara 
i samma nivå som för vård och omsorgsboende enligt Sol inom vård och 
äldrenämnden.  
 
Att införa ett hyrestak enligt förslaget beräknas innebära en ökad kostnad för Borås 
Stad på 65tkr- 70tkr för 2018 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att införa ett hyrestak för 
hyresgäster inom särskilt boende/bostad med särskild service enligt SoL som 
motsvarar nivån inom särskilt boende för äldre i Borås Stad.   
 
§ 61     2017/SON0097 
Remiss- Granskning detaljplan för Bergdalen, Kiden 3m.fl., Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för detaljplan 
för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad. 

Syftet med detaljplanen är att tillåta 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. Vid ett kommande 
bostadsbyggande i detta område vill Sociala omsorgsnämnden framhålla behovet av 
serviceboende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

§ 62     2017/SON0057 
Remiss- Granskning av detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1m.fl. 
Åsboholmsgatan, Borås Stad  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om granskning för detaljplan 
för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. – Åsboholmsgatan, Borås Stad.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bostäder och kontor inom 
fastigheten Hästhoven 1 med flera i stadsdelen Bergsäter. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande bostadsbyggande 
vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett bostadsområde med såväl hyresrätter 
som blandade upplåtelseformer. Det är också viktigt att i området ombesörja att 
tillgängligheten gällande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är god. 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 63  
Arvodering medborgardialog 2017 
Nämnden kommer att genomföra en medborgardialog den 10 maj 2017, kl 17.00-
19.00, i Simonsland om ”Digital teknik och funktionsnedsättning”. 
Verksamhetsutvecklare Maria Svensson har annonserat medborgardialogen i dagspress 
samt i sociala medier. Inbjudan har vidare sänts ut brett till kommunala och privata 
verksamheter och intresseföreningar inom området. 
 
Följande nämndledamöter kommer att närvara: Ordförande Yvonne Persson (S), 
förste vice ordförande Wiwi Roswall (M), andre vice ordförande Gunbritt Johansson 
(V), Ismeta Dzafic (S), Pari Mahinpour (V), Anna Christensen (M), Else-Marie 
Lindgren (KD), Irene Samuelsson (C), Nils-Åke Björklund (M) och Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD)  

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och förlorad 
arbetsinkomst för ledamöter och ersättare som deltar vid nämndens Medborgardialog 
den 10 maj, i enlighet med gällande reglemente. 

 
§ 64 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna 
2017-03-28 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-20 Mål nr 1386-16 
2017-03-30 Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 från Husbondens 
ekonomiska förening 
2017-03-31 Verksamhetsberättelse 2016 från Nytida 
 
Avgivna 
- 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Anita Gyllensten   Monica Svensson  
Utredare   Förvaltningschef 

 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Ernad Suntic 
Ordförande  Justerare 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 11 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-04-26 
 
 

 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 maj 2017. 
 
 
………………………………….. 
Anita Gyllensten 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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