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 Sammanträdesdag 
 2017-03-27 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.55 
 
Omfattning 
§ 31–47 
 
Beslutande ledamöter 
Wiwi Roswall (M)  mötesordförande 
Ismeta Dzafic (S) tjänstgör för Yvonne Persson (S)   
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Hanna Bernholdsson (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) § 31–40, § 42–47 
Irene Samuelsson (C) tjänstgör för Anne-Marie Ekström (L) § 41 
Nils-Åke Björklund (M)  tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Bertil Ekwall (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Jolly Bou Rahal (M) 
Irene Samuelsson (C) § 31–40, § 42–47 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion  
Anna Thuresson, chef för kvalitets- och utvecklingsenhet 

 Charles Musonda, chef för HR-funktion 
 Charlie Larsson, verksamhetsutvecklare 

Marita Magnusson, nämndsekreterare  
Anne-Marie Lidberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 31–35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 31 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 27 mars, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 32 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Patric Silfverklinga med  
Gunbritt Johansson som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Onsdagen den 29 mars, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
 
§ 33 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.02. 
Ingen närvarande från allmänheten. 
 
 
§ 34    
Förvaltningschefen informerar  
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om:  
• Situationen om oro på Hässleholmen. Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

ansvarar för att informationen skickas ut i Borås Stad. Monica Svensson informerar 
om rutinen för spridning av information som gäller i Borås Stad. 

• Presidiet har varit på en heldag om säker och trygg kommun. Verksamhetschef 
Richard Brevik är förvaltningens representant i BRÅ – Brottsförebyggande rådet. 

• Presidiet har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningen, träffat 
Samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens behov av LSS-bostäder och 
boenden inom socialpsykiatrin. 

• Arbete pågår inom förvaltningen med införandet av Time Care, ett schema-
läggningsverktyg för personalplanering/-bemanning. Det upptar just nu mycket av 
förvaltningens tid att ro detta i land. Förvaltningen har tillfälliga lokala kollektiv-
avtal för längre arbetspass med fokus på brukaren. 

• Presidiet har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en medborgardialog den 
10 maj, kl. 17.00, om välfärdsteknologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 35   2017/SON0047 700    
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för  
Sociala omsorgsnämnden 2016   
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Lidberg informerar om kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelsen för Sociala omsorgsnämnden 2016. 
 
Sammanfattning  
• Användning av olika kvalitetsregister för att tillförsäkra god och säker vård  
• Vården bedrivs med god hygienisk standard och minimera risken för vårdrelaterad 

infektion 
• Uppföjning av vårdskador och risk för vårdskador genom Borås Stads 

avvikelsesystem. 
• Fallprevention  
• Säkerställt god och säker läkemedelshantering  
• Säkerställt informationsöverföring mellan vårdgivarna 
• Samverkan med andra vårdgivare  
 
Sociala omsorgsnämndens mål  
• Bidra till en god livskvalitet för nämndens brukare/klienter 
• God service till nämndens brukare/klienter 
• Effektivt resursutnyttjande 
 
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
• Nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet, övrig 

ansvarsfördelning framgår i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet. 
• Områdeschef ansvarar för att säkerställa en fungerande organisation och att 

insatserna blir utförda enligt gällande lagstiftning samt utifrån kvalitet och 
patientsäkerhet. 

• MAS/MAR ansvarar för att ta fram rutiner och riktlinjer gällande hälso- och 
sjukvård, har ansvar för avvikelsehanteringsrutin och anmälan enligt Lex Maria. 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga kvalitets- och patientsäkerhets-
berättelsen till handlingarna. 
 
 
§ 36   2017/SON0048 042    
Månadsuppföljning och prognos till och med februari 2017    
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 000 tkr för 2017.  Prognosen för  
helåret är ett nollresultat utifrån kommande handlingsplaner för Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden har också rapporterat uppdraget som inte ingår i budget 
att arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och 
kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt i Stratsys. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 37   2017/SON0006 739    
Brukarenkäter    
Hösten 2016 genomfördes brukarenkäter på gruppbostäder, servicebostäder och 
bostäder med särskild service samt inom daglig verksamhet. Enkäten var utformad av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och genomfördes nationellt. Resultaten 
finns nu tillgängliga via Kolada (Kommun- och Landstingsdatabasen) och kommer 
framöver att utgöra en del av ÖJ (Öppna Jämförelser). 
 
Överlag är Sociala omsorgsförvaltningens resultat i nivå med riket i övrigt, men på två 
punkter skiljer förvaltningen tydligt ut sig. Dels har förvaltningen ett högt antal 
svarande som anger att de är rädda för något, dels visar förvaltningens dagliga 
verksamhet resultat markant över rikssnittet på samtliga frågor utom den om rädsla 
där vi ligger i nivå med riket i övrigt. 
 
Resultaten är redovisade för berörda chefer och fördjupat analysarbete pågår. Andel 
svarande som anger att de är rädda för något är angivet som indikator i berörda 
verksamheters verksamhetsplan och pågående analysarbete ska resultera i aktiviteter. 
 
Då enkäten dels inte når alla våra verksamheter och vi har många personer i våra olika 
verksamheter som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan svara på en enkät, 
planerar förvaltningen för kompletterande arbete för att fånga upp även dessa 
människors synpunkter och upplevelser av verksamhetens kvalitet. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
 
§ 38   2017/SON0009 700    
Öppna jämförelser – information    
Socialstyrelsen samlar årligen in information om socialtjänstens olika delar och 
publicerar resultaten som öppna jämförelser (ÖJ).  
 
För de verksamheter som omfattas av Sociala omsorgsnämnden består frågorna 
uteslutande av JA/NEJ frågor av karaktären ”Finns rutin för samverkan med X?” eller 
”Används utredningsmetod X i sammanhang Y”. ÖJ för våra olika verksamhetsgrenar 
omfattar alltså process- och strukturmått snarare än resultatmått. I kraft av de 
brukarenkäter som genomförts 2016 tillkommer resultatmått. 
 
Resultaten av ÖJ behandlas genom att förvaltningen går igenom de frågor vi svarat nej 
på men som en majoritet av jämförbara kommuner svarat ja på och tar ställning till 
huruvida åtgärder behöver genomföras. I stor utsträckning innebär detta utveckling av 
samverkansstrukturer vilket i regel behöver behandlas inom det sociala klustret. Under 
vintern pågår arbete med att hitta fungerande strukturer för sådant arbete. 
 
Brukarenkäter behandlas i detalj i separat ärende. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar informationen. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 39   2017/SON0032 860    
Remiss – Kultur- och Biblioteksprogram 2017–2018    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Kulturnämndens förslag 
till Kultur- och Biblioteksprogram. Förslaget till nytt kulturprogram har ett bra 
upplägg och det framgår vad Borås Stad vill uppnå och vilka effekter som eftersträvas, 
men några viktiga perspektiv saknas. Nämnden anser att det i programmet ska tilläggas 
att personer med funktionsnedsättning också är en prioriterad målgrupp samt att lyfta 
fram behovet av att anpassa verksamhet så att personer med funktionsnedsättning kan 
ta del av och utöva kultur.  
 
Vidare anser nämnden att Borås Stad kunde ligga i framkant då det gäller att ta del av 
den tekniska utvecklingen för att personer med olika funktionsnedsättningar på bästa 
sätt ska kunna ta del av kultur och själv kunna utöva det. Det skulle kunna vara 
ytterligare ett fokusområde. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande över förslag till 
Kultur- och Biblioteksprogram och översänder det till Kulturnämnden. 
 
 
§ 40   2017/SON0002 214     
Remiss – Planprogram Hestra och ändring i form av tillägg till 
detaljplan kv. Berwald 89, Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Borås Stad    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över programsamråd gällande 
planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Borås Stad, och samråd för ändring i 
form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89. 
Yttrandet omfattar även det utökade området med fastigheterna söder om 
Symfonigatan samt delar av Ramnaslätts verksamhetsområde som tillkommit. 
 
Sociala omsorgsnämnden är positiv till utbyggnad av Torpa-Hestra 4:1 och ändring i 
form av tillägg till detaljplan kv. Berwald 89. Nämnden vill betona behovet av boende 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i området. 
  
Socialpsykiatrin har många externplacerade personer och man arbetar för att dessa ska 
kunna få bo på hemorten, utifrån både sociala och ekonomiska aspekter. Det finns 
också ett äldre SoL-boende som inte uppfyller arbetsmiljökraven i dagsläget. 
 
LSS-verksamheten har ett kontinuerligt behov av att utöka verksamheten i takt med 
att personer söker, och beviljas, insats i form av bostad enligt LSS. Det är i dagsläget 
brist på boenden. 
Det finns också ett antal LSS-boenden, som inte uppfyller kraven som fullvärdiga, 
som behöver ersättas. 
En ytterligare synpunkt är att de LSS-boenden som är belägna på Hässleholmen 
behöver få flytta till en annan stadsdel, då det är mycket svårt att få uthyrt LSS-
lägenheter i detta område med tanke på hur oroligt det upplevs vara i stadsdelen. 
   
LSS-bostäder är uppdelade i två kategorier: Gruppbostad och servicebostad. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Gruppbostaden är ett boende med högst 6 lägenheter samlade i direkt anslutning till 
gemensamma ytor, lämpligen placerad i en separat byggnad. 
 
Servicebostaden består av högst tolv separata lägenheter som ligger i närområdet och 
som har anknytning till en ”baslägenhet”, där personal och tillgång till gemensamma 
lokaler för samvaro finns. 
 
Sociala omsorgsnämnden skulle se det lämpligt att på området Torpa-Hestra 4:1 och 
tillägg till detaljplan kv. Berwald 89 få tillgång till ett SoL-boende samt en gruppbostad 
och en servicebostad enligt LSS. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

§ 41   2017/SON0033 701    
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)   
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan 
ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Liknande Överenskommelser har 
också skett på regional och kommunal nivå runt om i landet. Denna lokala 
Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i 
Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man 
gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas 
delaktighet och möjlighet att påverka. Representanter från Det Idéburna och  
Borås Stad har fört en dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är  
detta gemensamma dokument. 
 
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata 
de ideella krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås Stads egna 
verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en 
del av kommunen, utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från 
det offentliga.  Borås Stad har de sedan 2012 arbetat med våldspreventiva studiecirklar 
riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom  
Sociala omsorgsförvaltningen. Samarbetet mellan Borås Stad och Studieförbundet 
Vuxenskolan syftar till att göra studiecirklarna mer tillgängliga för Borås Stads 
medborgare. Studiecirklarna ska bli tillgängliga för Borås Stads medborgare som har 
en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning.  
 
På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Ekström (L) i handläggningen av ärendet. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
hantera kommande överenskommelser och att överenskommelserna informeras till 
nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 42   2016/SON0067 700    
Förslag utifrån Medborgardialog, 2016   
Vid medborgardialogen med ämnet Tillgänglighet och funktionsnedsättning den  
7 november 2016, inkom ett flertal punkter och synpunkter. Dessa har nu bearbetats 
på olika sätt och information om detta kommer att förmedlas till dem som närvarat 
vid dialogen.  
 
En av punkterna i medborgardialogen berörde att tillgänglighet till fritids- och 
kulturutbud, som till exempel FUB:s danskvällar, styrs av personals möjlighet att följa 
med. Medborgaren menar att flexiblare arbetstider för personalen kan behövas för att 
möjliggöra en bättre tillgänglighet gällande fritids- och kulturutbudet. 
 
Utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) ska brukare 
genom beviljade insatser tillgodoses goda levnadsvillkor. I insatsen bostad med 
särskild service ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. När en insats enligt 
denna lag beviljas kan den enskilde, enligt 10 § LSS, begära att en individuell plan med 
beslutade och planerade insatser, upprättas i samråd med den enskilde. Handläggare 
inom myndighetsutövningen har ett uppföljningsansvar kring beviljade insatser, att 
behoven tillgodoses och att följa upp den individuella planen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag: 
• Att noggrant följa upp att aktiviteter utförs utifrån brukarnas behov inom 

ramen för goda levnadsvillkor. 
• Att det vid avtalsuppföljning och kommande upphandlingar tas särskild 

hänsyn till att aktiviteter utförs i enlighet med den enskildes behov. 
 
 
§ 43   2016/SON0099 006    
Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 25–26 april    
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-11-15, § 134, att budgetkonferens hålls  
den 25–26 april 2017. Budgetkonferensen anordnas i Pulsen Konferens, Borås.  
 
Konferensen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättningar  
till kommunens förtroendevalda 2015–2018”, under förutsättning att  
Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om att arvode och förlorad arbetsinkomst  
ska betalas ut. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 
förlorad arbetsinkomst för deltagande på nämndens budgetkonferens den  
25–26 april 2017 i enlighet med gällande reglemente. 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 44   2017/SON0041 002     
Tillförordnad förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen    
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2014-10-20 att utse områdeschef Liz Rehn till 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
Då förutsättningarna har förändrats i förvaltningen föreslås att verksamhetschef  
Susanne Sprigg, 671030, utses som ny tillförordnad förvaltningschef från och med  
2017-03-27. Beslutet gäller tills vidare. 
 
I uppdraget ingår att vara tillförordnad förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs frånvaro och även att vara denne behjälplig då uppdraget så kräver. 
Beslutaderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef Monica Svensson och 
som framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utse Susanne Sprigg, 671030, som 
tillförordnad förvaltningschef från och med 2017-03-27. Beslutet gäller tills 
vidare. 
 
 
§ 45   
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Elisabeth Hindelius Ansvarskod 307000, startdatum 2017-02-06 
Charles Musonda Ansvarskod 300300, startdatum 2017-02-06 
Linnea Ersson  Ansvarskod 305093 
 
Protokoll: 
2017-01-19 Lokal samverkansgrupp Insats FH/SP Dnr 2017/SON0025 
2017-01-19 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-02-13 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-02-20 Socialutskott 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
 
 
§ 46 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-02-14 Skrivelse från Kommunstyrelsen, samarbets- Dnr 2016/SON0125 
 uppdrag 2017, Sociala omsorgsnämnden 
2017-02-14 Mailkonversation med anhörig (2-epostmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-15 Verksamhetsberättelse 2016 från Attendo Dnr 2017/SON0023 
2017-02-15 Redovisning av antal lex Sarah-ärenden för  Dnr 2017/SON0024 
 Individ- och familjeomsorgen 2016 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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2017-02-20 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-02-20 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-14 Mål nr 995-16 
2017-02-20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0107  
 § 32, klassificeringsstruktur i Borås Stad 
2017-02-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-17 Mål nr 4713-16 
2017-02-21 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-22 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-26, Dnr 2016/KS0619 
 § 10, förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-02-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-16 Mål nr 5839-16 
2017-02-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0121 
 § 33, Säker och Trygg kommun 
2017-02-27 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-17 Mål nr 4788-16 
2017-02-28 Skrivelse från Kommunstyrelsen, projekterings- Dnr 2016/SON0088 
 framställan för nybyggnad av LSS-boende, 
 Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1 
2017-02-28 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-03-01 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-01 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-22 Mål nr 5700-15 
2017-03-02 Mailkonversation med anhörig (5 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-02 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2017/KS0157 
 2017-02-23, § 35, handläggning av tvistiga 
 kommuninterna mellanhavanden 
2017-03-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-08 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-08 Skrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr 2016/SON0061 
 Ann-Marie Lidberg om oplanerat tillsynsbesök 
 på Torstensonsgatan 4 
2017-03-09 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-10 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-07 Dnr 2016/SON0040 
 i mål nr 1706-16 
2017-03-10 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-10 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-27, Dnr 2016/KS0828 
 § 105, Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överens- 
 kommelse om samarbete kring personer med 
 psykisk funktionsnedsättning och missbruk 
2017-03-10 Verksamhetsberättelse 2016 FUB Borås Dnr 2017/SON0044 
2017-03-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-10 Mål nr 212-17 
2017-03-13 Högsta förvaltningsdomstolen, beslut 2017-03-10 Mål nr 172-17 
2017-03-13 Brev om serviceboende Dnr 2017/SON0045 
2017-03-14 Skrivelse från Kommunstyrelsen, projekterings- Dnr 2016/SON0087 
 framställan för nybyggnad av LSS-boende, 
 Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5 
2017-03-15 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-09 Mål nr 1876-16 
2017-03-15 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-16 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-17 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-15 Mål nr 1580-16 
2017-03-17 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-15 Mål nr 1582-16 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 10 (10) 
 Sammanträdesdag 
 2017-03-27 
 
 

Avgivna: 
–  
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
 
§ 47      
Kärragården    
Patric Silfverklinga (SD) lyfter fråga om deltagande i sommargårdsverksamheten 
Kärragården i Kärradal. Det har kommit till hans kännedom att brukare inom 
Frösundas boenden inte får åka till Kärragården om de inte har assistans. 
 
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om att arbete pågår med att revidera 
avtalet om sommargårdsverksamheten Kärragården. Enligt avtalet måste förvaltningen 
skicka med personal för de brukare som åker till Kärragården.  
 
Verksamhetschef Liz Rehn informerar om att det i dagsläget är svårt att rekrytera 
semestervikarier och prioriteringen är att bemanna boendena. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Marita Magnusson  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Wiwi Roswall Patric Silfverklinga 
Förste vice ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2017. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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