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§ 76   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
11 juni 2018, klockan 16.30–17.30.  
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§ 77   

Val av protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson (V) 
med Wiwi Roswall (M) som ersättare.  

Justeringens dag är den 13 juni 2018, Sociala omsorgsförvaltningen. 

 

Tillägg i föredragningslistan  

Else-Marie Lindgren (KD) anmäler ett ärende till dagens sammanträde, 
Initiativärende om lekplatser med gungor för rörelsehindrade barn i Borås Stad.  

Ordföranden meddelar att ärendet läggs till i föredragningslistan.    
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§ 78   

Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.32. 
Ingen närvarande från allmänheten.  
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§ 79   

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om att 2021 fyller Borås 400 år. Borås TME har av Kommunfullmäktige fått 
ansvaret att planera aktiviteter. Målet är att hitta 400 anledningar att fira 400 år. 
Det kan vara allt från evenemang, att Borås har SM-veckan Vinter, till stor 
födelsedagsfest för alla Boråsare, nya infrastruktursatsningar eller föreningar 
som själva eller tillsammans utnyttjar att Borås fyller 400 år till att skapa något 
som ger avtryck. Förslag på bidrag till firandet kan nu lämnas. Det finns en 
beredningsgrupp som träffas varje månad som behandlar inkomna frågor och 
idéer. 

Förvaltningen planerar inför årets medborgardialog, temat är psykisk ohälsa och 
fokus är aktivitetshus. Medborgardialogen kommer att vara under Psykiatrins 
dagar som är den 10-14 september i Borås. Medborgardialogen planeras till den 
12 september klockan 17.00.   

Det pågår dialog och möten mellan Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltning och ekonomistyrning gällande Kommunfullmäktiges beslut 
kring gränsdragningen. Gränsen har styrt om det har varit Sociala 
omsorgsnämnden som handlagt ärenden eller om det har varit Vård- och 
äldrenämnden. Båda nämndernas reglementen ses nu över och förhoppningen 
är att förslag på nya reglementen ska komma att behandlas i Kommunstyrelsen 
i augusti och sedan vidare för beslut i Kommunfullmäktige.         
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§ 80   

Information om första generationens äldre inom LSS 

Verksamhetsutvecklare Gunvor Erlingsson ger Sociala omsorgsnämnden en 
information om första generationens äldre inom LSS.  

I dag blir vi äldre än tidigare och personer inom LSS äldre än 55 år har ökat 
med 20 procent mellan åren 2012 och 2015. Nämnden ställer frågor och belyser 
demenssjukdom och boenden för äldre inom LSS.  

Ordföranden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
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§ 81 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2018  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 
med helårsprognos efter maj månad och skicka den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 12 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 
Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 
av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 
tolkningen leder till samt nämndens fortsatta problem med att bemanna sina, i 
sammanhanget, små enheter utifrån den nya arbetstidsmodellen.    

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj 2018  
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§ 82 Dnr SON 2018-00070 1.2.4.1 

Information om budget 2019:1 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden inledde 2019 års budgetarbete med att under en dag 
fokusera på behov av styrning och prioritering utifrån kvalitet och krav på 
uppföljning. Förvaltningschef gavs i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram 
förslag till budget 2019 inför nämndens beslut den 21 augusti. Förvaltningschef 
ska väga in behov av ett samlade kvalitetsdokument för nämndens LSS 
verksamhet inom boende, och behov av identifierade indikatorer att följa under 
året utifrån resultat i årsredovisning och kvalitetsuppföljningar vägas in. 

Budgetåret 2018 inleddes med ett negativt ingångsvärde motsvarande 11 000 
tkr och har fört med sig att nämnden antagit en upprättad åtgärdsplan som 
syftar till att, dels hantera det negativa ingångsvärdet men också en fortsatt 
negativ utvecklingen kopplad till ökade LSS kostnader. 

Upprättad åtgärdsplan involverar nämndens samtliga verksamhetsområden och 
beskriver åtgärder som förväntas leda till minskad ohälsa, åtgärder som stödjer 
fortsatt utveckling av samplanering och effektiv schemaplanering, 
vakansprövning av längre vikariat och nyrekrytering, återhållsamhet kring inköp 
och tjänster samt anpassningar i verksamhet som leder till att kostnader kan 
avslutas alternativt minska.  
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§ 83 Dnr SON 2018-00054 1.1.3.1 

Plan för jämställdhetsintegrering  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och folkhälsonämnden.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag.  

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Varje 
nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden 
ska sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 
uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering.                

Beslutsunderlag 

1. Sociala omsorgsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering  

2. Fritid- och folkhälsonämndens beslut daterat 2018-04-04 

3. Program för jämställdhetsintegrering                  
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§ 84 Dnr SON 2018-00069 1.1.3.1 

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen 
och utnämning av dataskyddsombud  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och 
med den 25 maj 2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Sociala omsorgsnämndens delegationsordning kompletteras med följande 
tillägg: Sociala omsorgsnämnden uppdrar till Monica Svensson, 
förvaltningschef att fatta beslut med anledning av nämndens 
personuppgiftsansvar.              

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   

Sociala omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.                     
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Yttrande över samråd för detaljplan för Lugnet, 
Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.       

Reservationer 

Jovan Vuckovic (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag (bifogas 
protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan 
för Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan. 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 
tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 
Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid 
markplan.  

Beslutsunderlag 

1. Samråd detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan.

Förslag 

Jovan Vuckovic (SD) yrkar avslag på detaljplanen (avslagsyrkandet bifogas 
protokollet).   

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två 
förslag, liggande förslag och Jovan Vuckovic (SD) förslag.  

Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag och dels till Jovan 
Vuckovic (SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande 
ja besvarat.
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§ 86 Dnr SON 2018-00072 1.1.3.1 

Yttrande över detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder 
i form av radhus och flerbostadshus och ge möjlighet till småskalig kontor- och 
serviceverksamhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål 
inom fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. I planområdets västra del 
föreslås att planlagd allmän plats utmed Badhusvägen övergår till kvartersmark 
för bostadsändamål inom fastigheteten Gårda 3:2 samt till kvartersmark för 
bostads- och centrumändamål utmed Gårda 8.1. Utmed Storgatan föreslås även 
att mark planlagd för allmän plats övergår till kvartersmark för bostads- och 
centrumändamål inom fastigheterna Gårda 8:1 Samt Skänstad 7:63.          

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl. 
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§ 87 Dnr SON 2018-00067 1.1.3.1 

Riskanalys 2019 

Sociala omsorgsnämnden genomför risk- och väsentlighetsanalys för 2019. 
Beslut om nämndens intern kontrollplan kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i augusti 2018.       
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§ 88 Dnr SON 2018-00086 1.1.3.1 

Initiativärende om lekplatser med gungor för 
rörelsehindrade barn i Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens 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.       

Sammanfattning av ärendet 

Else-Marie Lindgren (KD) lämnar ett initiativärende om lekplatser med gungor 
för rörelsehindrade barn i Borås Stad (bifogas protokollet).      
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§ 89 Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1. 2018-05-07 
Förvaltningens samverkansgrupp protokoll  
Dnr 2018-00011 

2. 2018-05-03 
Lokal Samverkansgrupp protokoll  
Dnr 2018-00025 

3. 2018-05-14 
Socialutskott protokoll  

4. 2018-05-17 
Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande 
Dnr 2018-00018 

5. 2018-05-18 
Utredning lex Sarah LSS, missförhållande 
Dnr 2018-00017 

6. 2018-05-31 
Utredning lex Sarah LSS, missförhållande 
Dnr 2018-00053                
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§ 90 Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Inkomna och avgivna skrivelser 

1. 2018-05-04 
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2018-04-24, Internhyressystemet, 
förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och komplettering av regler för 
lokalbank  
Dnr 2018-00062 

2. 2018-05-08 
Beslut från Kommunstyrelsen 2018-05-07,  
Information om ersättningsnivåer under 2018 för hemtjänst och 
hemsjukvård vid vistelse i annan kommun 
Dnr 2018-00064 

3. 2018-05-21 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-05-07, § 262, 
Information om ersättningsnivåer under 2018 för hemtjänst och 
hemsjukvård vid vistelse i annan kommun 
Dnr 2018-00064 

4. 2018-05-14 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 219, 
Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk  
hälsa 2018-2020  
Dnr KS 2018-00055 

5. 2018-05-14 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 241, 
Internhyra – förslag till nytt system 
Dnr KS 201-00796  

6. 2018-05-21 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-04-12, § 74,  
Översiktsplan för Borås  
Dnr 2017-00016  
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7. 2018-05-07 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

8. 2018-05-07 
Dom 2018-05-02 Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 1301-18, 1719-18 

9. 2018-05-07 
Dom 2018-05-02 Förvaltningsrätten i Jönköping  
Mål nr 5155-17 

10. 2018-05-09 
Dom 2018-05-07 Förvaltningsrätten i Jönköping  
Mål nr 5395-17 

11. 2018-05-09 
Dom 2018-05-02, Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 1221-18 

12. 2018-05-09 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

13. 2018-05-11 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

14. 2018-05-14 
Dom 2018-05-03, Förvaltningsrätten i Jönköping  
Mål nr 2113-17 

15. 2018-05-16 
Beslut 2018-05-15, Förvaltningsrätten i Jönköping  
Mål nr 2233-18 

16. 2018-05-16 
Dom 2018-05-08, Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 4179-17 

17. 2018-05-18 
Dom 2018-05-11, Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 2933-17 
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18. 2018-05-21
Mailkonversation med anhörig
Dnr 2018-00002

19. 2018-05-08
Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråds protokoll
Dnr 2018-00041

20. 2018-05-18
Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden år 2017, samt
Stadsrevisionens revisionsredogörelse 2017 för Sociala omsorgsnämnden
Dnr 2018-00068

21. 2018-05-28
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 96, Rapportering
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
december 2017
Dnr KS 2017-00313

22. 2018-05-28
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 100, Riktlinjer för
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Dnr KS 2017-00527

23. 2018-05-29
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 90,
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning
Dnr KS 2018-00387

24. 2018-05-22
Protokoll 2018-05-18, Kammarrätten i Jönköping
Mål nr 1359-18

25. 2018-05-24
Mailkonversation med anhörig
Dnr 2018-00002

26. 2018-05-24
Mailkonversation med anhörig
Dnr 2018-00002

27. 2018-05-29
Mailkonversation med anhörig
Dnr 2018-00002
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28. 2018-05-29 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

29. 2018-05-30 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

30. 2018-05-30 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

31. 2018-05-31 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

32. 2018-05-31 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

33. 2018-05-31 
Synpunkt från anhörig – personlig assistans  
Dnr 2018-00080 

34. 2018-06-01 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

35. 2018-06-01 
Dom 2018-05-31, Förvaltningsrätten i Jönköping 
Mål nr 1097-18 

36. 2018-06-01 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

37. 2018-06-04 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr 2018-00002 

               

 

 



Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden 

2018-06-11 
Dnr SON 2018-00065 

Yttrande över samråd för detaljplan för Lugnet, Innerstaden, 
Norrmalm 1.3, Nötskrikan, Borås stad 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del 
genom att tillåta byggandet av bostäder på den befintliga kommunala 
parkeringen som finns där i dag. 

Det råder generellt stor brist på parkeringsplatser i Borås stads centrala 
delar. Sverigedemokraterna motsätter sig att parkeringsplatsen tas bort 
i nämnda område utan att någon ersättning för berörda kommunala 
parkeringsplatser planeras. 

Däremot delar vi nämndens uppfattning att det finns ett stort behov av 
bostäder för personer som omfattas av LSS och att områden likt det 
ovan nämnda med varierande upplåtelseformer lämpar sig väl för 
bostäder särskilt till funktionshindrade i den nämnda kategorin. 

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på detaljplanen med hänvisning 
till ovanstående synpunkt. 

Borås 2018-06-11 

Jo\JPtD \JuUa,v\(.. 
}\r:ln-Cbarlotte Ble-Rlqvist 
Sverigedemokraterna 
Ledamot Sociala omsorgsnämnden 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-06-11, § 85



INITIATIVÄRENDE 2018-06-11 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Lekplatser med gungor för rörelsehindrade barn i Borås Stad 

Ärendet 
Kristdemokraterna anser det vara av största vikt att alla barn har möjligheten att kunna använda 
och åtnjuta tillgången till en lekplats. Just gungor har varit ett problem för barn med 
rörelsehinder. Men på senare år har det kommit ut lösningar på marknaden. Det finns numera 
gungor där rullstolen körs in från sidan med hjälp av en ramp, och där det finns rep på båda sidor 
för att ta fart. På så vis behövs ingen medhjälpare för att gunga. Gungor för rörelsehindrade har 
framgångsrikt byggts i bland annat Norrköping, Karlskrona och Hofors.  

På Sociala omsorgsnämnden den 14/5 togs ett enhälligt beslut om att godkänna ”Handlingsplan 
2018-2020 för ett tillgängligt samhälle”. Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn 
utifrån kommunens och medborgarnas bästa. Detta initiativ tycker vi lägger väl i linje med 
tidigare fattat beslut och vi vill därför att Sociala omsorgsnämnden, tillsammans med Tekniska 
nämnden, nu utreder möjligheten till gungor för rörelsehindrade även i Borås. 

Förslag till beslut: 
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag, i samverkan med tekniska nämnden, utreda möjligheten 
att tillgänglighetsanpassa Borås Stads lekplatser med gungor för rörelsehindrade barn. 

För Kristdemokraterna 
Else-Marie Lindgren (KD) 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-06-11, § 88 


