
  PROTOKOLL 1 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

 
 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.36 
 
Omfattning 
§ 1 – 13 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  1:e vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  2:e vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Tova Lidbeck (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) 
Seija Noppa (M)   tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD)  
Karolina Carlsson (SD) tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bertil Ekwall (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Kyan Tabrizi (MP) 
Eija Augustsson (M) 
Saied Jahanshahi Fard (L) 
Irene Samuelsson (C) 
 
Tjänstemän: 
Annika Andersson förvaltningschef 
Sebastian Nydén  områdeschef Funktionshinderverksamhet Insats  
Vanja Myren områdeschef IFO Vuxen Insats Socialpsykiatri Insats 
Susanne Sprigg  områdeschef Myndighetsutövning SoL/LSS och HSL 
Susanne Ohlsén chef för personalenheten  
Jonas Ringström chef för ekonomienheten 
Anna Thuresson chef för utvecklingsenheten 
Lena Hedberg projektledare, § 1–8 
Marita Magnusson  nämndsekreterare, protokollförare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 2 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 1 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 2 februari, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 2 
Justering och ändring i föredragningslistan 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tova Lidbeck med  
Anna Christensen som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Torsdagen den 4 februari,  
Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Ändring i föredragningslistan 
Ordförande Yvonne Persson (S) meddelar att ärende 2.6 utgår på grund av att 
NORMA i Borås ekonomisk förening har återkallat sin ansökan. 

 
 
§ 3       
Förvaltningschefen informerar    
Förvaltningschef Annika Andersson informerar om: 
• Situationen för socialsekreterarna i förhållande till ensamkommande 

flyktingbarn. Det är Stadsdelsförvaltningen Norr som har ansvaret för 
ensamkommande flyktingbarn, icke färdiga utredningar ökar.  
Yxhammarmottagningen kan komma att beröras, med större ansvar för Cederns 
verksamhet. Detta är inte förhandlat och samverkat ännu. 

• Vad som händer med nämndorganisationen efter politiska styrgruppens förslag. 
Kommunstyrelsen tar beslut om nämndorganisationen i februari och 
Kommunfullmäktige tar beslut i mars. Om förslaget godkänns innebär det att 
Individ- och familjeomsorg Vuxen omorganiseras till Nämnden för individ- och 
familjeomsorg, socialpsykiatrin blir kvar och utförandedelen av daglig 
verksamhet omorganiseras till Sociala omsorgsnämnden. Förvaltningen kommer 
att börja förbereda den nya organisationen så snart det politiska beslutet är taget. 

• Annika Andersson lämnar över ordet till projektledare Lena Hedberg som 
informerar om ärende 2.6 som utgår p.g.a. att NORMA i Borås ekonomisk 
förening återtagit sin ansökan.  
Under handläggningen av ärendet har Lena Hedberg tagit kontakt med  
Borås Stads stadsjurist och den avdelning vid Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) som svarar för LSS-frågor, i syfte att klargöra om det är möjligt 
att tilldela en ekonomisk förening/föräldrakooperativ kontrakt utan föregående 
upphandling. Man ser inte någon möjlighet att Borås Stad tilldelar en privat 
utförare avtal avseende utförande av LSS-verksamhet utan att tillämpa lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).  
En kommun som vill avtala med en privat utförare om tillhandahållande av 
insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
måste genomföra en upphandling. 

 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 3 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 4   2016/SON0008    
Årsredovisning 2015    
Förslag till årsredovisning 2015 för Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt vissa 
yrkanden för särskilda kostnader som uppstått under året redovisas. 
 
Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets resultaträkning på 7 668 tkr 
jämfört med tillgängliga medel.  
 
Nettokostnadsökningen under 2015 för nämnden är 5,5 % att jämföra med förra 
årets ökning på 2,9 %.  
 
Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden utöver RAM för 
vårdformen Tvång i öppenvård, kostnaden uppgår till 7 073 tkr under 2015. 
 
Fördjupad analys av tvång i öppenvård informeras på nästa nämndsammanträde. 

 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för  
Sociala omsorgsnämnden, 
att begära kompensation för kostnader i samband med vårdformen Tvång i 
öppenvård med 7 073 tkr och 
att översända årsredovisning 2015 till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 5   2015/SON0014     
Uppföljning av intern kontroll 2015   
Förslag till rapport Uppföljning intern kontroll 2015 för Sociala omsorgsnämnden 
redovisas av Jonas Ringström. Förslaget följer Kommunfullmäktiges och 
Revisionskontorets anvisningar. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad rapport Uppföljning intern kontroll 
2015 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
 
 
§ 6   2016/SON0007    
Intern kontroll 2016   
Förslag till plan för intern kontroll 2016 och riskanalys 2016 för  
Sociala omsorgsnämnden redovisas av Jonas Ringström. Förslaget följer 
Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2016 och riskanalys 
2016 för Sociala omsorgsnämnden och översänder dem till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 4 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 7   2014/SON0070    
Uppföljning av ”Program för ett integrerat samhälle”    
Sociala omsorgsnämnden vill motverka främlingsfientlighet och förbättra 
integrationen. Borås har många års erfarenhet av att ta emot flyktingar från andra 
länder, både gällande arbetskraftsinvandrare och under senare år flyktingar från krig 
och förföljelse. Borås är idag en stad med en mångfald av kulturer, språk och 
religioner. Sociala omsorgsnämnden vill välkomna alla inflyttade, oavsett ursprung 
och religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Personer med funktionsnedsättning har svårare att inkluderas i vårt samhälle än 
många andra och nämnden känner till att nyanlända personer med 
funktionsnedsättning har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än andra.  
Sociala omsorgsnämnden vet att arbete är en av de största framgångarna till ett 
integrerat samhälle.  
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”Program för ett 
integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden. 
 
 
§ 8   2015/SON0151     
Miljörapport 2015    
I Miljörapport för 2015 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för att bidra till 
Borås Stads miljömål 2013–2016. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden: Hållbara perspektiv, 
Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. För 
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att 
leda arbetet för att nå målet.  

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett som ingår i Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 

Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande miljöer. För att täcka 
verksamheternas olika förutsättningar finns en grupp miljöambassadörer. Under 
2016 inriktas arbetet på att färdigställa miljöledningssystem och medverka till 
miljöutbildning för alla anställda. 

Klimatkompensation baserad på 2014 års resor har redovisats och förslag till 
åtgärder ingår i budget 2016. Klimatavgiften är 64 506 kr och kommer att 
kompenseras av merkostnader för miljöambassadörer/medarbetare som arbetar med 
miljöutbildning och miljöledningssystem. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad miljörapport för 2015 och  
att översända den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 
 
  

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 5 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 9   2015/SON0062    
Förstudie om sprututbytesprogram – utse Borås Stads 
kontaktperson    
Västra Götalandsregionen har i sina mål och inriktningar för perioden 2015–2017 
angivit att en viktig process för att nå målet att personer med missbruk ska få 
adekvat hjälp är att utveckla sprututbytesprogram i samverkan med kommunerna. 
Enligt de föreskrifter som reglerar verksamheten är en förutsättning för att starta  
ett sprututbyte att både landsting och den kommun dit verksamheten ska lokaliseras  
är överens om att starta ett program. I Västra Götaland finns ännu inte någon sådan 
överenskommelse. Däremot bedrivs program sedan flera år i bl.a. Stockholm, 
Malmö, Helsingborg och Kalmar.  Borås Stad har fått en förfrågan om att delta i  
och genomföra en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. Målsättningen med förstudien är att ge en översikt av för- och 
nackdelar med ett sprututbyte och redovisa evidensläget för programmens effekter. 
Förstudien planeras pågå januari 2016 – maj 2016, då ett förslag ska presenteras. 
Förutom Borås har Trollhättan, Mölndal och Skövde fått förfrågan om deltagande. 
Västra Götalandsregionen står för utredningsarbetet. Borås Stad ska utse en 
kontaktperson 
 
Kommunstyrelsen har 2015-11-30, § 543, beslutat att: 
Borås Stad deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans 
med Västra Götalandsregionen.  
Sociala omsorgsnämnden utser Borås Stads kontaktperson.  
Förstudien ska redovisas till Sociala omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden utser områdeschef  Vanja Myrén till Borås Stads 
kontaktperson att delta i och genomföra en förstudie om sprututbytesprogram 
tillsammans med Västra Götalandsregionen. 
 
 
§ 10   2016/SON0011     
Redovisning av inkomna synpunkter 2015  
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunkts-
hanteringssystem. 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. 

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna 
synpunkter samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden 
redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 
Under 2015 har Sociala omsorgsnämnden fått in nio synpunkter som är av blandad 
karaktär.  

 

 
Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 

 
 
 

 



  PROTOKOLL 6 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 10 (forts) 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna 
synpunkter för 2015 och skicka den till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 11   2015/SON0131    
Socialutskottets sammanträdesdagar 2016    
Socialutskottet har 2016-01-11 beslutat delge Sociala omsorgsnämnden följande 
förslag på mötesdatum för socialutskottet 2016: 

8 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 20 juni, 8 augusti, 5 september, 3 oktober,  
7 november och den 5 december. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
socialutskottet 2016:  
8 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 20 juni, 8 augusti, 5 september, 3 oktober,  
7 november och den 5 december. 
 
 
§ 12 
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Carin Löfving  Ansvarskod 308113 
 
Protokoll: 
2015-10-15 Lokal samverkansgrupp – Verkställighet Dnr 2015/SON0124 
2015-11-18 Lokal samverkansgrupp – Verkställighet Dnr 2015/SON0124 
2015-11-16 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2015/SON0020 
2015-12-14 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2015/SON0020 
2015-12-17 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSL Dnr 2015/SON0101 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
§ 13 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2015-12-10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Dnr 2015/SON0096) 
2015-12-10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Dnr 2015/SON0045 
2015-12-10 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping – Mål nr 210-15 
2015-12-16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om Rikamo Stål AB:s 

ansökan om ändring av tillstånd att bedriva Bondgården i form av 
daglig verksamhet – Dnr 2015/SON0105 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 7 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 13 (forts) 
 
2015-12-17 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping – Mål nr 5700-15 
2015-12-17 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping – Mål nr 4414-15 
2015-12-18 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-12-10, § 205, om 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och  
 LSS t.o.m. den 30 september 2015 – Dnr 2015/KS0357 
2015-12-18 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-12-10, § 215, svar på 

motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta 
informations- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget 
Kastanjen – Dnr 2014/SON0151 

2015-12-18 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-12-10, § 222, svar  
på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette 
Carlsson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten! 

 Dnr 2015/KS0420 
2015-12-21 Kopia av lex Sarah-anmälan 2015-10-29 till Inspektionen för vård och 

omsorg från Sjuhäradsbygdens assistansservice 
2015-12-21 Uppsägning av avtal för bedrivande av daglig verksamhet för kennel i 

Sparsör enligt lagen om valfrihetssystem från Rikamo Stål AB 
  Dnr 2015/SON0105 

2015-12-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-12-10, § 207, 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 – Dnr 2015/KS0676 

2015-12-22 Verksamhetsberättelse 2015 från Stallyckan i Mark 
 Dnr 2015/SON0158 
2015-12-22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-12-10, § 214, svar på 

motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); Ställ krav på 
HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen 

  Dnr 2014/KS0346  
2015-12-23 Underrättelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg mot 

Aktiveringspedagogen i Sverige AB – Dnr 8.7.1-38865/2015-2 
2015-12-28 Mailkonversation med anhörig – Dnr 2011/SON0015 
2015-12-30 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 5400-15 
 Dnr 2015/SON0104 
2016-01-04 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmeddelanden) 
 Dnr 2016/SON0001 
2016-01-04 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om klagomål på 

insatser som ges i gruppbostad i Borås kommun – IVO avslutar 
ärendet – Dnr 8.2-36501/2015-4 

2016-01-04 Verksamhetsberättelse 2015, Bondgården – Dnr 2015/SON0158 
2016-01-04 Verksamhetsberättelse 2015, Kenneln – Dnr 2015/SON0158 
2016-01-08 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2015-12-14, § 580, 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 – Dnr 2015/KS0742 
2016-01-11 Mailkonversation med anhörig – Dnr 2016/SON0001 
2016-01-15 Beslut från IVO om tillstånd för Private Nursing Sweden AB att 

bedriva Allén – Dnr 6.3.1-6531/2015 
2016-01-15 Mailkonversation med anhörig – Dnr 2016/SON0001 
2016-01-19 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmeddelanden)  

Dnr 2016/SON0001 
2016-01-21 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 820-15 

 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 8 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

§ 13 (forts) 
 
Avgivna: 
2015-12-15 Skrivelse till FUB Borås om deltagaravgift för vistelse på Borås FUB:s 

sommargårdsverksamhet Kärragården, Kärradal  
 Dnr 2015/SON0156 
2015-12-21 Utredning lex Sarah SoL – avslutad 2015-12-17 – Dnr 2015/SON0109 
2015-12-28 Utredning lex Sarah SoL – avslutad 2015-12-22 – Dnr 2015/SON0110 
2015-12-29 Bekräftelse till Rikamo Stål AB om uppsägning av avtalet som utförare 

av daglig verksamhet avseende Kenneln i Sparsör  
Dnr 2015/SON0105 

2016-01-05 Sociala omsorgsnämndens yttrande till IVO om ej verkställt beslut; 
boende med särskild service enligt LSS – Dnr 2015/SON0141 

2016-01-05 Sociala omsorgsnämndens yttrande till IVO om ej verkställt beslut; 
korttidsvistelse enligt LSS – Dnr 2015/SON0142 

2016-01-05 Sociala omsorgsnämndens yttrande till IVO om ej verkställt beslut; 
bostad med särskild service enligt LSS – Dnr 2015/SON0145 

2016-01-05 Sociala omsorgsnämndens yttrande till IVO om ej verkställt beslut; 
bostad med särskild service enligt LSS – Dnr 2015/SON0146 

2016-01-05 Sociala omsorgsnämndens yttrande till IVO om ej verkställt beslut; 
bostad med särskild service enligt LSS – Dnr 2015/SON0148 

2016-01-11 Redovisning av Sociala omsorgsnämndens ej verkställda gynnande 
beslut och avbrott enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 december 2015 

 Dnr 2015/SON0063 
2016-01-15 Anmälan enligt lex Maria – Dnr 2016/SON0002 
2016-01-15 Anmälan enligt lex Maria – Dnr 2016/SON0003 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. 
Marita Magnusson 
Protokollförare 
 
 
…………………………………….. 
Annika Andersson 
Sekreterare 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 9 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2016-02-02 
 

 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Tova Lidbeck 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 februari 2016. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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