
  PROTOKOLL 1 (8) 
 Sammanträdesdag 
 2017-09-25 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.17 
 
Omfattning 
§ 107–120 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Ismeta Dzafic (S) tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP)  
Anna Christensen (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Jolly Bou Rahal (M) 
Irene Samuelsson (C) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef  
Liz Rehn, verksamhetschef, § 107–108, § 111–120 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef, § 107–108, § 111–120 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion, § 107–108, § 111–120  
 Charles Musonda, chef för HR-funktion, § 107–108, § 111–120 
 Amanda Johansson, verksamhetsutvecklare, § 107–108, § 111–120 

Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 107 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 25 september, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 108 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie Ekström med  
Wiwi Roswall som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Onsdagen den 27 september, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
 
§ 109   Dnr 2017/SON0108 700 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 110   Dnr 2017/SON0015 700 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 111 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.05. 
Två närvarande från allmänheten.  
 
 
§  112   
Förvaltningschefen informerar   
• Ingen information lämnades på sammanträdet. 
 
 
§ 113   2017/SON0048 042    
Månadsuppföljning – Tertial 2, 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. Nämnden bifogar 
åtgärdsplan för ekonomisk balans till tertialrapporten.  
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad tertialuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 114   2017/SON0089 409    
Miljörapport tertial 2, 2017  
I miljörapporten redovisas Sociala omsorgsnämndens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med fyra etappmål varav tre ingår i 
området Hållbara perspektiv och ett ingår i området Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås.  
 
I Miljörapport Tertial 2 ska etappmålen ”Alla förvaltningar arbetar efter ett 
miljöledningssystem”, etappmål 1b och ”Miljöutbildning för alla anställda” analyseras.  
 
Arbetet med nämndens miljöledningssystem påbörjades 2014, under 2015 och även 
2017 har verksamheternas miljöpåverkande faktorer kartlagts. Under 2016 
genomfördes flera omfattande miljösatsningar som inköp av fler elcyklar, installation 
av automatisk släckning av lampor på en del kontorsrum, införande av pull-print för 
att minska pappersutskrifter, sortering av papper och plast på flera stationer samt även 
avsatt tid för att ta fram anpassad miljöutbildning. De åtgärderna har implementerats 
under 2017 och är en del av grunden till att nu miljödiplomera kontoret på 
Bryggaregatan samt därefter skapa miljöledningssystem för boenden. 
 
I miljörapport tertial 2 anlyseras även förvaltningens resor utifrån statistik över 2016 
års tjänsteresor med privatbil, leasingbil och flyg. Förvaltningens totala 
koldioxidutsläpp fortsätter att minska och är nu 54 143 kg. Det innebär att nämndens 
totala klimatavgift för 2018 är 81 214 kr. Miljöåtgärder motsvarande detta belopp ska 
läggas in i budget och redovisas under 2018. Motsvarande klimatavgift 2017 var  
84 618 kr och miljöåtgärder genomförda under 2017 ska redovisas i årsredovisningen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad miljörapport för tertial 
2, 2017 och att översända rapporten till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 
§ 115   2016/SON0019 700 
Revidering av värdighetsgarantier för funktionshinderverksamheten 
och socialpsykiatrin   
Revidering av Borås Stads värdighetsgarantier för funktionshinderverksamheten och 
socialpsykiatrin som fastställdes av Sociala omsorgsnämnden 2016-03-08. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad revidering av 
värdighetsgarantier för funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 116   2017/SON0093 100 
Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör 
Borås till en MR-stad  
  
Nämndens yttrande i sin helhet 
Arbetet med mänskliga rättigheter utgår ifrån att alla människor, oavsett land, kultur 
och sammanhang är lika värda. Konkret handlar det om att motverka rasism och 
diskriminering, men även om jämställdhetsarbete, barns- och nationella minoriteters 
rättigheter. I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta utifrån den plattform för 
policy- och verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. Mycket av det arbetet sker 
redan idag i Borås Stad, exempelvis finns en jämställdhetssamordnare på 
Stadsledningskansliet, Personal och förhandling, som har mänskliga rättigheter inom 
sitt ansvarsområde.   
 
Inom Sociala omsorgsförvaltningen pågår ständigt ett arbete för att stärka framförallt 
personer med funktionsnedsättningars fri- och 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 våldsförebyggande kursverksamhet riktad till personer med 
funktionsnedsättning. Det är bra att komplettera arbetet med den plattform som SKL 
tagit fram för ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen. 
 
Alliansen deltar inte i beslutet. 
 
 
§ 117   2017/SON0099 700  
Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2017   
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. 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 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier. 
 
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna 
resulterat i. 
 
I likhet med föregående år utgör majoriteten av inkomna synpunkter klagomål riktade 
mot upphandlade privata utförare. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Synpunkter gällande interna verksamheter är för få och spridda över olika delar av 
organisationen för att kunna utgöra underlag för generella slutsatser. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för  
januari – juni 2017. 
 
 
§ 118   2017/SON0110 739    
Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle    
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation  
(Kommunfullmäktige 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 innebär att nämnden 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.  
 
För att genomföra detta finns Programmet för ett tillgängligt samhälle med tillhörande 
handlingsplan. I Sociala omsorgsnämndens uppdrag ligger ansvaret att följa upp de 
aktiviteter som finns i handlingsplanen. I dagsläget sker detta två gånger årligen, juni 
och december. Det hade varit fördelaktigt att hantera uppföljningen av handlings-
planen i samband med övrig uppföljning. Därför kommer detta ses över under hösten 
2017. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av handlingsplanen för 
ett tillgängligt samhälle samt att översända densamma till Kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 119    
Redovisning av delegationsbeslut 
Protokoll: 
2017-08-14 Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) Dnr 2017/SON0010 
2017-08-17 Lokal samverkansgrupp (LSG) Insats Dnr 2017/SON0025 
 Funktionshinder/Socialpsykiatri 
 
Lex Sarah 
2017-08-18 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande Dnr 2017/SON0087 
2017-08-24 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande Dnr 2017/SON0104 
2017-09-01 Utredning lex Sarah SoL, inget missförhållande Dnr 2017/SON0103 
2017-09-06 Utredning lex Sarah SoL, inger missförhållande Dnr 2017/SON0105 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 
 
§ 120 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2017-08-21 Inbjudan till konferens om hedersrelaterat våld  
 och förtryck 10 november 2017, kl. 09.00–15.30, 
 Quality Hotel Grand Borås 
2017-08-21 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-22 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-18 Mål nr 5169-16 
2017-08-22 Skrivelse från Kommunstyrelsen 2017-08-21  Dnr 2017/SON0014 
 om intern kontrollplan 2017 samt redovisning 
 av intern kontroll 2016 
2017-08-22 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-24 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-08-28 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2017/KS0426, 
 2017-08-17, § 147, delårsrapport januari–april Dnr 2017/KS0419 
 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 
2017-08-28 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 8.5-10098/2017-4 
 IVO, om tillsyn av ärende rörande barn och 
 unga – översänt från Kommunstyrelsen 
2017-08-29 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2014/SON0185 
 2017-08-17, § 139, avsägelse av förtroende- 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
2017-08-30 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-25 Mål nr 716-17 
2017-08-30 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2017/KS0313 
 2017-08-17, § 146, rapportering av ej verkställda 
 gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 mars 2017 
2017-08-31 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-08-17,  Dnr 2017/KS0450 
 § 149, program mot hemlöshet 
2017-08-31 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-29 Mål nr 61-17 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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2017-08-31 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-08-29 Mål nr 4243-16 
2017-09-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2017/KS0203 
 § 334, regler för koncerninköp 
2017-09-04 Brev från Frösunda Omsorg AB om Sociala Dnr 2017/SON0038 
 omsorgsnämndens viteskrav Södervärnsgatan 6A 
2017-09-05 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-08-29 Mål nr 3221-16 
2017-09-05 Förvaltningsrätten i Jönköping, beslut 2017-08-30 Mål nr 3376-17 
2017-09-06 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-04 Mål nr 1847-17 
2017-09-07 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-04 Mål nr 5251-16 
2017-09-11 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-01 Mål nr 6086-16 
2017-09-11 Inbjudan till integrationsdagen 7 november 
2017-09-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-06 Mål nr 1638-17 
2017-09-12 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-09-05 Mål nr 329-17 
2017-09-13 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-09-14 Brev från Frösunda Omsorg AB om viteskrav Dnr 2017/SON0038 
 Södervärnsgatan 6A 
2017-09-15 Inbjudan till konferens om hedersrelaterat våld 
 och förtryck 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 

 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Margareta Udén Hoff  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Anne-Marie Ekström 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2017. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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