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Plats och tid
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–19.26
Omfattning
§ 14 – 30
Beslutande ledamöter
Yvonne Persson (S)
Wiwi Roswall (M)
Gunbritt Johansson (V)
Ismeta Dzafic (S)
Tova Lidbeck (MP)
Anna Christensen (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Else-Marie Lindgren (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
tjänstgör för Ernad Suntic (S)

Övriga närvarande
Ersättare:
Bertil Ekwall (S)
Pari Mahinpour (V)
Kyan Tabrizi (MP)
Seija Noppa (M)
Irene Samuelsson (C)
Karolina Carlsson (SD)
Tjänstemän:
Annika Andersson
Rigmor Hultberg
Ann-Marie Lidberg
Magnus Jungvid
Christine Rosencrantz
Madeleine Keller
Liz Rehn
Vanja Myren
Susanne Sprigg
Jonas Ringström
Susanne Ohlsén
Anna Thuresson
Marita Magnusson

Utdragsbestyrkande

förvaltningschef
jurist, § 14–17
MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 18–22
TÖS – tillsynsansvarig över social omsorg, § 18–22
kvalitetschef, Frösunda Omsorg AB, § 28
verksamhetschef, Frösunda Omsorg AB, § 28
områdeschef Funktionshinderverksamhet Boende, § 18–30
områdeschef IFO Vuxen Insats och Socialpsykiatri Insats, § 18–30
områdeschef Myndighetsutövning SoL/LSS och HSL, § 18–30
chef för ekonomienheten, § 18–30
chef för personalenheten, § 18–30
chef för utvecklingsenheten, § 18–30
nämndsekreterare, protokollförare

Justerare

Justerare
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§ 14
Beredning av ärenden i gruppmöte
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum
den 8 mars, kl. 16.30–18.00.
§ 15
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Else-Marie Lindgren med
Patric Silfverklinga som ersättare.
Justeringens datum och plats: Torsdagen den 10 mars, Sociala omsorgsförvaltningen.
§ 16
Dnr 2016/SON0012
Yttrande ej verkställt beslut; korttidsvistelse enligt LSS
Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

§ 17
Dnr 2016/SON0014
Yttrande ej verkställt beslut; korttidsvistelse enligt LSS
Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 17 (forts)

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att sända upprättat yttrande till
Inspektionen för vård och omsorg.
§ 18
Allmänhetens frågestund
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.03–18.15
En person närvarar. Ställer frågor om Frösunda och upphandlingen av LSS-bostäder
som nämnden besvarar.
§ 19
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Annika Andersson informerar om:
• Våldsbejakande extremism. Information från SÄPO om att det i dagsläget är
ca 100 personer i Borås Stad som är IS-anhängare, varav 90 personer är
radikaliserade. Tio personer har åkt utomlands, varav tre personer dödats.
All personal som arbetar med ungdomar uppmanas vara uppmärksamma på
förändringar hos ungdomarna, att vara vaksamma och signalera så snabbt som
möjligt för att kunna fånga upp dem.
• PLUPP-samtalet i fredags där nämndens presidium och förvaltningschefen
deltog. Tre stora frågor togs upp: Upphandlingen av LSS-bostäder. Ökning av
LSS-kostnader, troligen en 30 procentig ökning för Sociala omsorgsnämnden
p.g.a. ändrade beslutsgrunder inom Försäkringskassan. Nämndens avvikelse på
ca 7 mnkr. Orsaken till avvikelsen är framför allt personer med komplexa behov
och personalens ökade sjukskrivningar inom alla verksamheter.
• Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs Delregionala politiska samråd inbjuder till
en presentation av två aktuella utredningar: Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård och Effektiv vård. Inbjudan har skickats ut till nämndens ledamöter
och ersättare.
§ 20
2016/SON0024
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. februari 2016
Handlingarna har lagts på bordet till dagens partigruppmöten.
Jonas Ringström, chef för ekonomienheten, informerar om ärendet.
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 698 100 tkr för 2016, nämnden
har tillåtelse att använda 1 100 tkr av ackumulerat resultat. Prognosen för
helåret är att Sociala omsorgsnämnden håller sig inom sin ram. Nämnden
begär att få använda ackumulerat resultat för att ta 2016 års kostnad för
fakturor från Stadsdel Väster som avser verksamhet utförd 2015, summan
är beräknad till 777 tkr.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 20 (forts)

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad budgetuppföljning
med helårsprognos och sända den till Kommunstyrelen och Stadsrevisionen.
§ 21
2016/SON0018
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för
Sociala omsorgsnämnden 2015
MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Lidberg informerar om
ärendet.
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
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 lägger kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen till
handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 22
2016/SON0021
Redovisning av lex Sarah 2015 – Funktionshinderverksamheten
TÖS – Tillsynsansvarig över social omsorg Magnus Jungvid informerar om inkomna
lex Sarah-rapporter och åtgärder 2015. Totalt rapporterades tolv lex Sarah-ärenden
inom Funktionshinderverksamheten 2015.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.
§ 23
2016/SON0022
Redovisning av lex Sarah 2015 – IFO Vuxen/Socialpsykiatri
Redovisning av lex Sarah-rapporter och åtgärder 2015 redovisas. Totalt
rapporterades sju lex Sarah-ärenden inom Individ- och familjeomsorg Vuxen
och Socialpsykiatrin 2015.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.
§ 24
2016/SON0009
Sociala omsorgsnämndens arbete med medborgardialoger 2014
och 2015
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets
utveckling har blivit en allt viktigare fråga för att skapa tillit till det demokratiska
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.
Borås Stad vill som en del utveckla medborgardialogen. Kommunfullmäktige har
fastställt riktlinjer för medborgardialog, dessa gäller 2013–2016.
Under Kommunfullmäktige finns en politisk beredning för medborgardialog.
Beredningen består av en representant från varje parti i Kommunfullmäktige.
Beredningen kommer att genomföra en översyn av riktlinjerna under år 2016. Som
underlag för detta arbete önskar beredningen en redovisning av nämndens arbete
med medborgardialog 2014 och 2015.
Sociala omsorgsnämnden har genomfört två medborgardialoger, november 2014 och
oktober 2015. Beredningsgruppens frågor har besvarats utifrån erfarenheter och
minnesanteckningar från dessa.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och skickar den
till Kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 25
2016/SON0019
Värdighetsgarantier för Funktionshinderverksamheten och
Socialpsykiatrin
Anna Thuresson, chef för utvecklingsenheten, informerar om ärendet.
Bakgrund
Enligt vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” ska värdighetsgarantier
införas som riktar sig till personer som får stöd inom Funktionshinderverksamheten
och Socialpsykiatrin samt Arbetslivsförvaltningens dagliga verksamhet.
I delprojektet ”Kvalitet för brukare i funktionshinderverksamhet” lyftes
förbättringsområden för bemötande, kompetens, kontinuitet, individuellt anpassat
stöd och uppföljning av den enskildes upplevelse av stöd och insatser.
Områden som i stort motsvarar innehållet i Äldreomsorgens värdighetsgarantier.
Att införa värdighetsgarantier för delprojektets målgrupp är ett sätt att på
övergripande nivå formulera löften till den enskilde och regler för verksamheten.
Underlaget till de framtagna värdighetsgarantierna kommer dels från vård- och
omsorgsprojektet, dels från den medborgardialog som Sociala omsorgsnämnden
genomförde under hösten 2015.
Förslag till införande av värdighetsgarantier
Värdighetsgarantierna bygger på de övergripande målen i Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Värdighetsgarantierna är löften riktade till den som har stöd och insatser.
Värdighetsgarantierna är också regler för vad verksamheten ska uppnå i bemötande,
trygghet samt delaktighet och inflytande.
Värdighetsgarantierna gäller för hela verksamheten, från det att den enskilde ansöker
om stöd och insatser, vid utredning och beslut och vid genomförande och
uppföljning av beviljade insatser.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa värdighetsgarantier för
Funktionshinderverksamheten och Socialpsykiatrin och att dessa ska tillämpas från
2016-09-01 samt
att uppdra till förvaltningen att anpassa värdighetsgarantierna till förändringar som
följer av ny nämndorganisation 2017.
§ 26
2015/SON0131
Ändring av sammanträdesdatum för Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämndens sammanträdesdatum tisdagarna den 5 april, 3 maj och
14 juni föreslås ändras till tisdagen den 12 april, tisdagen den 17 maj och måndagen
den 13 juni. Ändring av sammanträdesdatumen föreslås bland annat för att
månadsuppföljningarna ska bli klara till utskicket av nämndens handlingar.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdatumen i april, maj och
juni till tisdagen den 12 april, tisdagen den 17 maj och måndagen den 13 juni.
Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 27
2015/SON0131
Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 11–12 april
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-11-24, § 191, att budgetkonferens hålls
den 11–12 april. Budgetkonferensen anordnas i konferensanläggningen Hjortviken
i Hindås.
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 för deltagande
på nämndens budgetkonferens den 11–12 april 2016 i enlighet med gällande
reglemente.
§ 28
2015/SON0104
Information från Frösunda Omsorg AB om förändrad
personalbemanning inom driftsentreprenader för LSS-bostäder
Tillägg till föredragningslistan och handlingar har lagts på bordet till dagens
partigruppmöten.
Kvalitetschef Christine Rosencrantz och verksamhetschef Madeleine Keller från
Frösunda Omsorg AB närvarar och informerar om förändrad personalbemanning.
Frösunda Omsorg AB är enligt avtal med Borås Stad driftentreprenör avseende
bostäder med särskild service enligt LSS. Avtalet omfattar drift av 10 boendeenheter.
Enligt punkt 1.6.14 Personal i förfrågningsunderlag och enligt upprättat avtal med
referensnummer 2015/IN0032 ska utföraren inför ändring i organisation eller
schema som medför förändringar i personalsammansättning/bemanning, först
meddela Sociala omsorgsnämnden för godkännande.
Kvalitetschef Christine Rosencrantz från Frösunda Omsorg AB redogör för
planerad förändring:
”Frösunda ändrar bemanningen för att skapa en organisation med förutsättningar för
att kunna leverera det som beskrivs i anbudet.
För det krävs bland annat ökad flexibilitet. Vi har under den här månaden kunnat se
att det krävs förflyttning av tider från dagtid till kvällar och helger.
Vi minimerar tid på boendet när inga kunder finns där, det tillsammans med att vi
ändrar längden från 4 till 7 timmars jour vilket gör att medarbetarna får en lägre
sysselsättningsgrad”.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att godkänna den av
Frösunda Omsorg AB meddelade förändringen av personalbemanning.
Gunbritt Johansson (V) deltar inte i beslutet.
Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare
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§ 29
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut om rätt att attestera beslutsattest för
Rikard Isaksson
Ansvarskod 308101
2015-12-17
2016-01-18
2016-01-21
2015-02-08
2016-02-15

Protokoll från Lokal samverkansgrupp Verkst.
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp
Protokoll från Lokal samverkansgrupp Verkst.
Protokoll från socialutskottet
Utredning lex Sarah LSS

Dnr 2015/SON0124
Dnr 2016/SON0015
Dnr 2016/SON0025
Dnr 2015/SON0125

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten
till handlingarna.

§ 30
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Inkomna:

2016-01-25 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-01-25 Meddelande från Inspektionen för vård och
Dnr 7.3-2028/2016-2
omsorg (IVO) om att inte inleda tillsyn
2016-01-25 Verksamhetsberättelse 2015 från Primacura
Dnr 2015/SON0158
Media
2016-01-26 Skrivelse från Kommunstyrelsen om taxa för
Dnr 2015/KS0780
mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning 2016
2016-01-29 Verksamhetsberättelse 2015 från SHS
Dnr 2015/SON0158
Omsorger AB, Kamgarns Aktivitetshus
2016-01-29 Beslut från IVO om att avsluta ärende om
Dnr 2015/SON0142
särskild avgift enligt LSS
2016-02-01 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001
2016-02-09 Skrivelse från Kommunstyrelsen om
Dnr 2015/KS0077
nämndbudget 2016
2016-02-09 Skrivelse från Kommunstyrelsen om internpris Dnr 2015/KS0781
för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2016
2016-02-09 Beslut från IVO om att avsluta ärende om
Dnr 2015/SON0146
Särskild avgift enligt LSS
2016-02-11 Dom från Kammarrätten i Jönköping i
Dnr 2015/SON0104
mål nr 177-16
2016-02-16 Skrivelse från Kommunstyrelsen om
Dnr 2014/KS0405
Borås Stads ungdomspolitiska program
2016-02-17 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping
Mål nr 1060-15
2016-02-17 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping
Mål nr 3476-15
2016-02-18 Meddelande från Inspektionen för vård och
Dnr 2016/SON0020
omsorg (IVO) om att inte inleda tillsyn

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 30 (forts)
2016-02-19 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
Dnr 2015/SON0115
2016-01-28, § 24, kartläggning av hemlöshet i
Borås 2015 (dnr 2015/KS0717)
2016-02-23 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Dnr 2012/KS0233
2016-01-25, § 33, avtal som reglerar hälso- och
Sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland

Avgivna:

2016-02-16 Kartläggning inför Borås Stads kommande
handlingsplan för Jämställdhet 2016–2018

Dnr 2015/SON0160

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.

Vid protokollet
……………………………………..

Marita Magnusson
Protokollförare

……………………………………..

Annika Andersson
Sekreterare
Justeras

……………………………………..

Yvonne Persson
Ordförande

……………………………………..

Else-Marie Lindgren

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 mars 2016.
…………………………………..

Marita Magnusson

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

