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§ 159   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
18 november 2019, klockan 16.30–17.30.       
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§ 160   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic (S) med 
Ismeta Dzafic (S) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 20 november 2019, Sociala omsorgsförvaltningen      
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§ 161   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 

 

Tre personer närvarar från allmänheten och ställer frågor kring beslut om 
personlig assistans. De framhåller att de upplevt att kommunikationen med 
förvaltning och politiker inte fungerat.       
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§ 162   

Förvaltningen informerar 
 

- Verksamhetschef Richard Brevik informerar nämnden om förändringar 
gällande korttidsvistelse. 

- Utredare Elin Dahlberg Bergroth går igenom upplägg och innehåll för den 
kommande medborgardialogen den 25 november. Elins presentation kommer 
att skickas ut till nämndens ledamöter. 

 

Besök från förvaltningens verksamhet: 

- Hanna Jylhänlahti, enhetschef personlig assistans, och Berit Ringkvist, 
enhetschef daglig verksamhet, informerar nämnden om sina respektive 
verksamheters uppdrag och organisation.    

     

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 163   

Information - Tillitsbaserad styrning och ledning 
 

Ordförande Yvonne Persson meddelar att informationspunkten flyttas till 
nämndens sammanträde i januari.     
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§ 164 Dnr SON 2019-00149 1.1.3.1 

Medborgardialog 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för 
ledamöter och ersättare som deltar i medborgardialog 25 november 2019 i 
enlighet med gällande reglemente.        

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden kommer att genomföra en medborgardialog den 25 november 2019, 
klockan 18.00-20.00, Café Festligheten, träffpunkt Simonsland, 
Viskastrandsgatan, Borås.  

Tema för medborgardialogen kommer att vara Framtidens boende. Nämnden 
ser stora utmaningar i strategiarbete och planering inom boendeområdet, och 
ser därför en medborgardialog som en värdefull möjlighet att inhämta 
medborgares tankar och idéer i frågor som rör framtidens boende. 

Följande representanter från Sociala omsorgsnämnden kommer att närvara: 
Ordförande Yvonne Persson (S), förste vice ordförande Mattias Karlsson (M), 
andre vice ordförande Britt-Marie Halldén (L), Ernad Suntic (S), Ismeta Dzafic 
(S), Rauno Kekkonen (S), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Bratica Lazovic (S), 
Irene Samuelsson (C), Bill Bakkemose (M), Seija Noppa (M), Ulrika 
Gunnarsson (KD), Anna Christensen (M), Mattias Nyström (S).     
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§ 165 Dnr SON 2019-00146 1.1.3.0 

Sammanträdesdagar för Sociala omsorgsnämnden och 
socialutskottet 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar, 
klockan 17.30, 2020: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 11 maj, 8 juni,  
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. 

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2020: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 
20 april, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 
14 december.        

Sammanfattning av ärendet 
Följande sammanträdesdagar föreslås för Sociala omsorgsnämnden måndagar, 
klockan 17.30, 2020:  

27 januari 

24 februari 

23 mars 

20 april 

11 maj 

8 juni 

24 augusti 

21 september 

19 oktober 

16 november 

14 december 

 

Följande sammanträdesdagar föreslås för nämndens socialutskott måndagar, 
klockan 15.30, 2020: 

27 januari 

24 februari 

23 mars 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-18 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

20 april 

11 maj 

8 juni 

24 augusti 

21 september 

19 oktober 

16 november 

14 december 

 

Sammanträdena hålls i sammanträdesrummet Säven, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås.                
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§ 166 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.om. oktober 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter oktober månad och skicka den till Kommunstyrelsen.            

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på -14 400 tkr. Den största 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.               

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning oktober 2019                
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§ 167 Dnr SON 2019-00132 1.1.3.25 

Kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar:  

- att utse kontaktpolitiker från nämnden för kalenderår 2020 enligt följande 
fördelning, med tillägg att kontaktpolitiker byter kontaktområde varje 
kalenderår under mandatperioden: 

 

 

Kontaktpolitiker Verksamhet SOF 
Yvonne Persson (S) 

Anna Christensen (M) Område 2: 
Socialpsykiatri, boendestöd, 

servicebostäder, gruppbostäder 
Kontakt: Richard Brevik 

Rauno Kekkonen (S) 
Lars Lyborg (KD) 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
Mattias Nyström (S) 

Mattias Karlsson (M) 
Ernad Suntic (S) Område 3: 

Daglig verksamhet, biståndsbedömd 
sysselsättning 

Kontakt: Helen Persson 

Seija Noppa (M) 
Bratica Lazovic (S) 
Viktor Åberg (S) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
Britt-Marie Halldén (L) 

Ismeta Dzafic (S) 
Område 4: 

Gruppbostäder 
Kontakt: Liz Rehn 

Angelica Lyck (S) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Irene Samuelsson (C) 
Bill Bakkemose (M) 

 

 

- att godkänna förslaget till Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala 
omsorgsnämnden. 
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Sammanfattning av ärendet 
På Sociala omsorgsnämndens presidium den 10 september 2019 väcktes frågan 
om möjligheten att utse så kallade kontaktpolitiker från nämnden. Syftet med 
dessa skulle vara att Sociala omsorgsnämndens ledamöter får möjlighet att 
besöka de verksamheter de ytterst ansvarar för, för att få fördjupade kunskaper 
om verksamheterna och stärka kontakten mellan nämnden, utförare och 
brukare. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden (se bilaga). 

Sociala omsorgsnämnden föreslås utse kontaktpolitiker från ledamöter och 
ersättare vid varje ny mandatperiod. Förändringar kan dock ske under 
mandatperioden. Kontaktpolitiker utses och fördelas i ett antal par, som i sin 
tur delas upp på de av förvaltningens enheter som har möjlighet att ta emot 
besök. 

Uppdraget som kontaktpolitiker ska inte användas till att behandla 
problemställningar i den löpande verksamheten eller till personalfrågor. Detta 
ska utföraren hantera själv inom ramen för sin ledningsorganisation. Uppdraget 
ska inte heller användas till drivande av politiska intressefrågor. 
Kontaktpolitikerna besöker verksamheterna i egenskap av representanter för 
nämnden, inte för det egna partiet. Besöken utgör inte heller en del i nämndens 
kvalitetsuppföljning, då sådan görs inom ramen för intern kontroll i 
förvaltningen.  

Kontaktpolitikerna ska besöka två olika verksamheter var under ett kalenderår, 
fördelat på ett besök per termin, om ingen särskild omständighet uppstår som 
medför behov av ytterligare besök. Efter genomförda besök ska politikerna 
muntligen informera nämnden om vad som avhandlades vid besöken.   

Besöken föreslås medföra rätt till sammanträdesarvode. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget om riktlinjer för 
kontaktpolitiker och att börja genomföra verksamhetsbesök under kalenderåret 
2020.    

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Riktlinjer för kontaktpolitiker i Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 168 Dnr SON 2019-00151 1.1.3.1 

Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Länsgemensam riktlinje vid 
oro för väntat barn och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn. 

Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur 
hälso- och sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat 
barn. En partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget. 
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika 
aktörer för att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade 
barnet. Syftet med riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att 
säkerställa jämlik tillgång till insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa 
säkerhet och trygghet för det väntade barnet genom att uppmärksamma 
blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt att bedöma 
risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska 
tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under graviditet inleda 
samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för 
det väntade barnet.  

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och 
säkerhet för det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget i sin helhet.               

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

2. Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn  

3. Utkast - Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn               
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§ 169 Dnr SON 2019-00138 1.1.3.1 

Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om att anställa två 
aktiveringspedagoger, vilket ska ske i projektform under två år. Därefter ska 
projektet utvärderas. 

Förslaget tillstyrks under förutsättning att KF tillskjuter medel årligen för detta.  

Reservation 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag (läggs som bilaga till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett 
aktivitetshus kan utformas.  

Det övergripande målet med ett aktivitetshus är att öka tryggheten, främja lika 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull 
fritid och ge stöd till studier eller arbete. 

Eftersom ett livslångt utanförskap kostar minst 12 -15 miljoner kronor, är det 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt med denna typ av stöd.  

Under utredningstiden har synpunkter samlats in från professionella och 
brukare och deras föreningar. Studiebesök har gjorts på många mötesplatser 
inom staden och aktivitetshus i andra kommuner. Unga kommunutvecklare har 
deltagit i arbetet. 

Förvaltningen har kommit fram till att det i dagsläget inte behövs några nya 
lokaler. Vad profession och brukare däremot ser ett stort behov av är 
aktiveringspedagoger. De årliga kostnaderna för dessa beräknas bli 

1200 000 för två aktiveringspedagoger inklusive kompetensutveckling  

300 000 för övrigt 

 

Aktiveringspedagogerna ska  

  vara anställda på Sociala omsorgsförvaltningen 

  arbeta uppsökande och stödjande 
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  samarbeta med andra förvaltningar och organisationer 

 

På sikt kan verksamheten behöva utökas med ytterligare personal och lokaler. 

Det kan också föra med sig att nya individer får kännedom om socialtjänsten 
och handläggarna får därmed ta mot ett ökat antal ärenden. 

               

Beslutsunderlag 
1. Rapport - Aktivitetshus, 2019-10-03               
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§ 170 Dnr SON 2018-00112 2.6.1.25 

Anslagsframställan för Färgargatans LSS-boende, 
Kyllared 1:90, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nybyggnation av Färgargatans LSS, Färgargatan 
18B, Kyllared 1:90.      

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare LSS-bostäder. Lokalförsörjningsnämnden öppnade 
förstudiekontot 2018-08-21. Lokalförsörjningsnämnden godkände 
projekteringsframställan 2019-01-22, vilken beslutades av Kommunstyrelsen 
2019-03-04.  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnation av 
Färgargatans LSS, Färgargatan 18B, Kyllared 1:90.  

Boendet består av 6 lägenheter med tillhörande kök/ gemensamhetsutrymme i 
ett plan. Boendet kommer att få en gemensam altan, samt egna entréer utifrån. 

  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 
18 150 000 kronor. 

               

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Färgargatans LSS-boende, Kyllared 1:90, Borås Stad      
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§ 171 Dnr SON 2019-00154 1.1.3.1 

Remiss: Regler för förenklat beslutsfattande inom 
äldreomsorgen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag på regler för förenklat 
beslutsfattande inom äldreomsorgen och översänder remissvaret till Vård- och 
äldrenämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Vård- och 
äldrenämndens förslag på regler för förenklat beslutsfattande inom 
äldreomsorgen. 

Den 1 juli 2018 infördes bestämmelsen om förenklat beslutsfattande i 
socialtjänstlagen 4 kap. 2a§. Syftet är att ge kommuner möjlighet att bevilja äldre 
personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt.  

Förenklat beslutsfattande har inte som syfte att utöka omfattningen av insatser 
som i annat fall beviljas enligt traditionellt beslutsfattande med ansökan, 
utredning och beslut.  

Vård- och äldrenämnden avser att införa förenklat beslutsfattande för 
insatserna stöd med städning från 80 år, stöd med tvätt från 80 år, och digitalt 
stöd från 75 år, i enlighet med föreslagna regler.  

Förenklat beslutsfattande ska tillämpas från och med 1 april 2020.  

Sociala omsorgsnämnden avser att följa Vård- och äldrenämndens införande av 
reglerna enligt ovan och tillstyrker förslaget.              

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

2. Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen 

3. Beslut VÄN: Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen               
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§ 172 Dnr SON 2019-00152 1.1.3.1 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, 
Viared 7:3 m.fl. Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens detaljplan   
Lundaskog, Viared 7:3.      

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplanen 
Lundaskog, Viared 7:3. 

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande 
verksamheter. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt bäcken som 
är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom 
förbättringsåtgärder för bäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om 
planområdet.  

Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av att framkomligheten och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god.  

              

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för Lundaskog, Viared 7:3      

2. Planbeskrivning -Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen                
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§ 173 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
2019-10-09 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

 

2019-10-14 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  FSG 

 

2019-10-17 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00122 3.7.2.0 

 

2019-10-17 
Komplettering i ärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 

 

2019-10-21 
Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

2019-10-28 
Utredning lex Sarah LSS 

Dnr SON 2019-00123 3.7.2.0 

 

2019-11-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00120 3.7.2.0 
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2019-11-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00121 3.7.2.0 
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§ 174 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-10-09 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 217, ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

 

2019-10-15 
För kännedom inkommet beslut 2019-10-14 från JO Riksdagens ombudsmän – 
ärendet avslutas 
Dnr SON 2019-00148 3.7.2.25 

 

2019-10-18 
Dom 2019-10-15 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2327-19 

 

2019-10-23 
Beslut 2019-10-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn av 
ej verkställt beslut – ärendet avslutas 
Dnr SON 2018-00147 1.1.3.1 

 

2019-10-25 
Beslut 2019-10-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn av 
ej verkställt beslut – ärendet avslutas 
Dnr SON 2018-00145 1.1.3.1 

 

2019-10-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6318-18 

 

2019-10-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-30 om Kommunfullmäktiges och 
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0 

 

2019-10-28 
Beslut 2019-10-24 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om anmälan 
enligt lex Sarah – ärendet avslutas 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 

 

2019-10-29 
Beslut 2019-10-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2464-19 

 

2019-10-29 
Dom 2019-10-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 784-19 

 

2019-10-30 
Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1621-19 

 

2019-10-30 
Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1658-19 

 

2019-10-30 
Dom 2019-10-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 579-19 

 

2019-10-30 
Dom 2019-10-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5531-18 

 

2019-11-01 
Dom 2019-10-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4089-18 

 

2019-11-05 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3435-19 
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§ 175   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor.      

 

 

 

 



 Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2019-11-18, § 169 
  
  Sociala Omsorgsnämnden 
  2019-11-18 

 

   
 

 
 

 

RESERVATION 

Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska funktionsnedsättningar    
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, ställer sig positiva till att majoriteten 
ställer sig bakom huvuddelen av oppositionens beslutsyrkande: 
 ”vilket ska ske i projektform under två år. Därefter ska projektet utvärderas. Förslaget tillstyrks under 
förutsättning att KF tillskjuter medel årligen för detta. ” 
Det hade vart slöseri med skattebetalarnas pengar att anställa två personer utan att veta om 
projektet har skapat mervärde för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Men då nämnden har stora underskott och har fått en redovisning om att heltidsreformen gör att 
nämnden inte lyckas planera ut all personal på heltid, utan får vara hemma med lön, föreslår 
Moderaterna och Kristdemokraterna att förvaltningen omfördelar personal motsvarande två tjänster 
till projektet istället för att anställa två personer. 
 
    
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
 
Anna Christensen(M) 
 
Lars Lyborg (KD) 
 
Bill Bakkemose (M) 
 
Ulrika Gunnarsson (KD) 
 
Seija Noppa (M) 
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