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Plats och tid
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.15
Omfattning
§ 54–77
Beslutande ledamöter
Yvonne Persson (S)
Wiwi Roswall (M)
Gunbritt Johansson (V)
Ismeta Dzafic (S)
Tova Lidbeck (MP)
Anna Christensen (M)
Seija Noppa (M)
Else-Marie Lindgren (KD)
Karolina Carlsson (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
tjänstgör för Ernad Suntic (S)
tjänstgör för Anne-Marie Ekström (L)
tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD)

Övriga närvarande
Ersättare:
Pari Mahinpour (V)
Kyan Tabrizi (MP)
Eija Augustsson (M)
Saied Jahanshahi Fard (L)
Tjänstemän:
Annika Andersson
Rigmor Hultberg
Sebastian Nydén
Liz Rehn
Vanja Myren
Susanne Sprigg
Jonas Ringström
Anna Thuresson
Marita Magnusson

Utdragsbestyrkande

förvaltningschef
jurist, § 54–58
områdeschef Funktionshinderverksamhet Insats,
§ 54–55, 59–77
områdeschef Funktionshinderverksamhet Boende,
§ 54–55, 59–77
områdeschef IFO Vuxen Insats och Socialpsykiatri Insats,
§ 54–55, 59–77
områdeschef Myndighetsutövning SoL/LSS och HSL
chef för ekonomienheten, § 54–55, 59–77
chef för utvecklingsenheten, § 54–55, 59–77
nämndsekreterare, protokollförare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-13

2 (15)

§ 54
Beredning av ärenden i gruppmöte
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum
den 13 juni, kl. 16.30–18.00.
§ 55
Justering m.m.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tova Lidbeck med
Anna Christensen som ersättare.
Justeringens datum och plats: Onsdagen den 15 juni, Sociala omsorgsförvaltningen.
Ändring i föredragningslistan
Ärende 4.2 Mångfaldsinformation utgår p.g.a. sjukdom.
§ 56

Dnr 2016/SON0012

Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

§ 57

Dnr 2016/SON0055

Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.
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Dnr 2016/SON0056

Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

§ 59
Allmänhetens frågestund
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.05.
Ingen närvarande från allmänheten.
§ 60
Förvaltningschefen informerar
Inget att informera till dagens sammanträde.

§ 61
2016/SON0024
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2016
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.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
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§ 62
2014/SON0136
Utreda avgränsningar och förmåner för deltagare i daglig verksamhet
LSS och sysselsättning inom psykiatri
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet. I motionen föreslås att
personer som deltar i daglig verksamhet LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) eller psykiatri i Borås Stad ska omfattas av samma
personalförmåner som Borås Stads anställda.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte i sitt remissvar att Borås Stad bör visa
uppskattning men föreslog att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag till
förmåner skulle utredas vidare.
Kommunfullmäktige behandlade remissen vid sammanträde 2016-02-25 och
beslutade att ge Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utreda avgränsning och
förmåner till målgrupperna.
En utredning av vilka förmåner som idag finns för deltagare i daglig verksamhet hos
den kommunala utföraren och hos de fyra privata utförarna har gjorts. Gemensamt
är att olika former av friskvårdsaktiviteter eller utevistelser ingår i den dagliga
verksamheten utifrån den enskildes behov. Personalsociala aktiviteter som
julavslutning och att fira högtider m m planeras i varje verksamhet oftast tillsammans
med deltagarna. En privat verksamhet erbjuder inte fritt kaffe och the.
Personer som har deltagit i LSS daglig verksamhet i 25 år får gratifikation från
Borås Stad på samma villkor som anställda.
Från 2017 tillämpas biståndsbedömning enligt SoL (Socialtjänstlagen) vid behov av
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning inklusive
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det ger en möjlighet att avgränsa
målgruppen för föreslagna förmåner till personer som har beslut om daglig
verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.
De föreslagna förmånerna avgränsas till fritt kaffe och the samt gratifikation efter
25 års verksamhet.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att
- godkänna utredningen om avgränsningar och förmåner för deltagare i daglig
verksamhet LSS och sysselsättning inom psykiatri,
- avgränsa målgruppen för föreslagna förmåner till personer som har beslut om
daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL och
- förmånerna avgränsas till fritt kaffe och the samt gratifikation efter 25 års
verksamhet.
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§ 63
2016/SON0061
Uppföljning av ny utförare för driftsentreprenader av LSS-bostäder
– Frösunda Omsorg AB
Bakgrund
Sociala omsorgsnämnden har efter upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU) beslutat att tilldela fyra privata utförare avtal på drift av LSSbostäder under tiden 2016-02-01 till 2018-01-31 med möjlighet till förlängning på
två år.
Frösunda Omsorg AB tilldelades sju gruppbostäder och tre servicebostäder,
Nytida AB två gruppbostäder, Attendo LSS AB en gruppbostad och
Humana Omsorgs AB en gruppbostad.
Övergången till Frösunda Omsorg AB har fram till den 8 juni 2016 reglerats med ett
tilläggsavtal då företaget inte hade klart med tillstånd från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) att bedriva LSS-verksamhet. Avtalet innebar att enheterna i avvaktan
på IVO:s beslut om tillstånd stod under kommunens ledning och att kommunen
ytterst var ansvarig för verksamheterna och dess bedrivande.
Från den 8 juni 2016 har Frösunda Omsorg AB tillstånd från IVO för samtliga tio
boendeenheter.
Vid nämndens sammanträde den 8 mars informerade Frösunda Omsorg AB, genom
kvalitetschef Christine Rosencrantz och verksamhetschef Madeleine Keller, om
förändrad personalbemanning som innebär att de minimerar tid på boendet när inga
kunder finns där och ändrar längden för jour från 4 till 7 timmar. Detta medför att
medarbetarna får en lägre sysselsättningsgrad. Förändringarna har påbörjats från
2 maj 2016.
Den föreslagna personalförändringen vid Frösunda Omsorg AB:s övertagande av
tio LSS-bostäder har väckt oro hos närstående, gode män och hos de boende. Detta
har kommit till uttryck genom brev till Borås Stads synpunktshantering, där åtta
klagomål har inkommit.
Kommunen har ansvar för uppföljning av verksamhetens kvalitet för de LSSboenden som bedrivs på driftsentreprenad likväl som de boenden som drivs i
kommunens egenregi.
Den 20 april hölls ett uppföljningsmöte på Sociala omsorgsförvaltningen (SOF)
med representanter från Frösunda Omsorg AB, kunder och anhöriga samt
områdeschef Sebastian Nydén från SOF. Mötet beslutade bl a att uppföljning med
anhöriga i fortsättningen ska ske på varje verksamhet, i slutet av maj eller i början av
juni. En sommarplanering ska kunna presenteras och att genomförandeplanerna ska
göras klart så fort som möjligt.
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§ 63 (forts)
Den 25 april hölls ett möte om hälso- och sjukvårdsinsatser. Mötet hade initierats av
enhetschef Richard Brevik och hälso- och sjukvårdsteamet. Frösunda Omsorg AB
representerades av regionchef och två verksamhetschefer. Mötet innehöll
information och diskussion om det gemensamma arbetet, t ex rutiner för
teammöten, delegering, avvikelsehantering, HSV-beställning samt utbildningar och
kontaktvägar.
Rapport för uppföljning av driftsentreprenader
Sociala omsorgsnämnden har begärt en uppföljning och en rapport av
Frösunda Omsorgs AB:s övertagande av LSS-bostäder.
Syfte
Att beskriva konsekvenser för de boende vid byte av privat utförare till
Frösunda Omsorg AB.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna den lämnade rapporten för
Uppföljning av ny utförare för driftsentreprenader av LSS-bostäder – Frösunda
Omsorg AB och
att meddela Frösunda Omsorg AB ett påpekande om att MAS/MAR rutiner ska
följas och att utföraren senast den 8 augusti 2016 skriftligen ska redovisa till
nämnden vilka åtgärder som vidtagits för att försäkra att MAS/MAR rutiner
fortsättningsvis följs.
§ 64
2016/SON0046
Remiss – Revidering av Borås Stads Program för föräldrastöd
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens revidering av
Borås Stads Program för föräldraskapsstöd att gälla från 2017 till och med 2020.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker det reviderade programmet, det är uppdaterat
och vissa saker har tydliggjorts.
Begreppet föräldrastöd har ändrats till föräldraskapsstöd vilket är i linje med
förändringen på nationell nivå.
Programmet har anpassats för Borås Stads organisation från 2017. I uppräkningen av
berörda nämnder saknas den nya Individ och familjeomsorgsnämnden, troligen ett
rent misstag.
I programmet definieras begreppet föräldrar att innefatta föräldrar, vårdnadshavare
och andra viktiga vuxna i barns liv. Föräldraskapet ska stödjas oavsett familjetyp.
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§ 64 (forts)
I programmet lyfts samverkan kring föräldraskapsstöd med andra aktörer.
Föräldraskapsstödet ska bygga på föräldrars behov och efterfrågan. Från 2017 finns
en så kallad lotsfunktion för personer med funktionsnedsättning. Denna kan svara
mot de önskemål om vägledning och information som föräldrar till barn med
funktionsnedsättning ofta uttrycker.
Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av en sammanhållen och lättillgänglig
information om Borås Stads föräldraskapsstöd.

Beslut
Upprättat yttrande översänds till Fritids- och folkhälsonämnden.
§ 65
2016/SON0066
Vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” – Slutredovisning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet fick senare
namnet ”Ett gott liv var dag”. Projektet fick i uppdrag att presentera en
handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder.
Kommunstyrelsen formulerade målsättningen med projektet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som
möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor. Målet är att varje individ ska kunna leva
ett tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande
över insatser och möter kompetent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar
att godkänna bifogad slutrapport Ett gott liv var dag, Uppdrag: att utveckla
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av Borås Stads fritidsoch kulturutbud samt föreningslivet,
att sända rapporten till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete och genomförande
inom handlingsplanen som är kopplad till Program för personer med
funktionsnedsättning och
att godkänna redovisningen av förbättringsförslagen i den politiska handlingsplanen
”Ett gott liv var dag”.
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§ 66
2016/SON0043
Remiss – Motion: Valfrihet inom hemtjänsten
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”.
Nämndens yttrande i sin helhet

Miljöpartiet de Gröna i Borås har i sin motion ”Valfrihet inom hemtjänsten”
beskrivit ett förslag om att brukare själva ska få bestämma fördelning av tiden utifrån
beviljade insatser.
Nämnden ser det positivt att den enskilde är med och påverkar utformningen av
beviljade insatser. Det ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de egna behoven
för Sociala omsorgsnämndens målgrupper.
Nämnden vill belysa att valfrihet inom hemtjänsten utifrån motionärens intentioner
gäller utifrån de biståndsbedömda insatserna enligt Socialtjänstlagen som fattas av
myndigheten. Valfriheten gäller inte val av insatser utan påverkan i planering och
utförandet av beviljade insatser.
Block- och nivåsystem innebär att handläggaren efter beslut gör en sammanfattning
av brukarens behov/insatser av omsorg och omvårdnad på en övergripande
gruppnivå. Nivåerna anger en skala av timmar inom vilket utföraren ska tillgodose
brukarens behov.
Modellen skulle ge brukaren större möjligheter att påverka hur och när utföraren ska
verkställa insatserna och det uppmuntrar brukaren till egna initiativ samt aktivitet
och möjlighet till påverkan av insatsernas utformning.
Barn och unga

Förslaget ”Valfrihet inom hemtjänsten” gäller även barn och unga och är inte
avgränsat på grund av ålder. Förslaget ger ett större inflytande och valfrihet utifrån
de egna behoven att påverka planeringen av beviljade insatser.

Beslut
Upprättat remissvar godkänns och översänds till Kommunstyrelsen.
§ 67
2016/SON0054
Utlåning av härbärget Kastanjens lokaler
Sociala omsorgsnämnden driver härbärget Kastanjen. Kastanjen nyttjar inte sina
lokaler under dagtid och inte heller under tiden 1 maj till 1 oktober, då härbärget
är stängt.
Som en del i nämndens uppdrag är att samverka med idéburna organisationer.
Ett syfte med samverkan är att kunna komplettera kommunens verksamhet
genom en form som en offentlig aktör inte kan erbjuda. Pingstkyrkan och LP7
(Lewi Pethrus Sjuhärad) har en verksamhetsidé som innebär att lokalerna kan
användas dygnet runt och året runt. De vill flytta en dagverksamhet som LP7 idag
driver i andra lokaler och en klädutdelning. Verksamheten kan inrymmas i
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§ 67 (forts)
Kastanjens lokaler med en mindre anpassning av sovsalarna. Målsättningen är att
skapa ett socialt center dit människor som lever i social utsatthet är välkomna och att
det ska bli en plats där människor med missbruksproblem kan få hjälp till ett nyktert
och drogfritt liv. Det kommer att finnas en gräns mellan de båda verksamheterna
med tydliga öppnings- och stängningstider.
Pingstkyrkan/LP7 använder nämndens lokaler utan kostnad och deras verksamhet
kommer inte att innebära ökade kostnader för nämnden. Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar lokalerna och det behövs inget avtal mellan nämnden och
Pingstkyrkan/LP7 utifrån att det är en utlåning. De två verksamheterna kommer att
ha en skriftlig överenskommelse när det gäller operativ samverkan som kommer att
följas upp regelbundet. I samband med att Kastanjen stänger 2017-04-30 kommer en
utvärdering av utlåningen att göras av den nya Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-10, utifrån en motion av Kerstin Koivisto, att
använda Kastanjens lokaler till informations- och utbildningskvällar för hemlösa i
samverkan med idéburna organisationer och Arbetslivförvaltningen, vilket kommer
att kunna verkställas i och med att LP7 har sådana aktiviteter som de även kommer
att vidareutveckla.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utlånandet av Kastanjens lokaler
till Pingstkyrkan och LP7 när härbärget är stängt alla veckans dagar mellan
kl. 09.00–19.00 med start 2016-09-01. Utlåningen kommer att utvärderas av den
nya Individ- och familjeomsorgsnämnden i samband med att Kastanjen stänger
2017-04-30.
§ 68
2016/SON0048
Sammanfattande revisionsredogörelse och revisionsberättelse för
Sociala omsorgsnämnden 2015
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och
årsredovisning 2015. Revisionsberättelsen har bifogats med en sammanfattande
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut
konstaterar Stadsrevisionen att bedömning och ansvarsprövning försvåras av att
målvärdena för indikatorerna inte fullt ur är SMARTA – Specifika, Mätbara,
Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Aktivitetsskapande, och att de också till viss
del föreligger otydligheter när det gäller uppdragen från Kommunfullmäktige. Det är
väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål
respektive inte fullt ut har genomfört uppdragen.
Stadsrevisionen
• konstaterar att nämnden inte har uppnått målvärdena för fyra av de sju
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt,
• bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
• bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig,
• tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Utdragsbestyrkande
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§ 68 (forts)

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelsen och
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2015 till handlingarna.
§ 69
2016/SON0057
Tillförordnad förvaltningschef under perioden 27 juni – 7 augusti
Under förvaltningschef Annika Anderssons sommarsemester
2016-06-27—2016-07-17 och 2016-07-25—2016-08-07 erhåller följande
personer förordnande som tf förvaltningschef:
2016-06-27—07-03 (vecka 26):
2016-07-04—07-17 (vecka 27 och 28):
2016-07-25—08-07 (vecka 30 och 31):

Områdeschef Liz Rehn
Områdeschef Sebastian Nydén
Områdeschef Vanja Myrén

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag.
§ 70
2015/SON0131
Arvode för deltagande på uppföljningsseminarium 14 juni
Sociala omsorgsnämnden har mottagit en inbjudan till uppföljningsseminarium den
14 juni 2016, kl. 08.00–12.00, för vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag.
Plats: Pulsen, Borås.
Enligt Sociala omsorgsnämndens protokoll 2016-05-17, § 49, skulle nämndens
ledamöter meddela anmälan om deltagande till nämndsekreterare Marita Magnusson
senast den 9 juni.
Förtroendevalda har rätt till förrättningsarvode 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 uppföljningsseminarium för vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag den
14 juni 2016, kl. 08.00–12.00, i enlighet med gällande bestämmelser.
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§ 71
2016/SON0059
Förslag att Daglig verksamhet LSS och Psykiatri flyttas fr.o.m.
2016-09-01 till Sociala omsorgsförvaltningen
Arbetslivsnämnden har vid nämndmöte 2016-05-16 beslutat om förslag att Daglig
verksamhet LSS och Psykiatri flyttas fr.o.m. 2016-09-01 till Sociala
omsorgsförvaltningen.
Sociala omsorgsnämnden har fått översänt beslutet från Arbetslivsnämnden och
Sociala omsorgsnämnden ställer sig frågande till att överflytta verksamheten så som
beskrivs i Arbetslivsnämndens underlag, utifrån att det finns ett beslut i
Kommunfullmäktige 2016-03-17 som anger att tiden för överflyttningen ska ske i
samband med Borås Stads övriga organisationsförändring 2017-01-01.
Sociala omsorgsnämnden menar att det behövs en bra planering för att brukaren ska
få en fortsatt bra kvalitativ verksamhet. Brukarna ska så lite som möjligt märka av att
organisationen förändras då verksamheten i stora delar ska fortgå på sitt vanliga sätt.
Precis som Arbetslivsnämnden lyfter fram så är medarbetarna det främsta verktyget
för att garantera att brukarens behov tillfredsställs med de insatser som är beslutade.
Utifrån det så har de båda berörda förvaltningarna påbörjat ett gemensamt
planeringsarbete för processens framskridande. Samverkan mellan förvaltningarna
har stor betydelse för att det ska bli ett bra resultat och såväl Sociala
omsorgsförvaltningen som Arbetslivsförvaltningen har på förvaltningarnas
samverkansgrupp (FSG) under april månad beslutat om representanter från dels
arbetsgivare och dels arbetstagarorganisationer att ingå i en gemensam förvaltningsövergripande styrgrupp (ledningsfokus) och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
(medarbetarfokus). Arbetet är igångsatt och med det ges de garantier som eftersöks
av Arbetslivsnämnden om att personalen ska få besked om hur verksamheten ska
bedrivas efter årsskiftet 2017.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att genomföra omorganisationen i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-17 och avstyrker Arbetslivsnämndens
framställan om en tidigarelagd överflyttning av verksamheterna.
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen för kännedom.
§ 72
2016/SON0058
Samråd – Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m fl, Skogsfrugatan,
Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjöbo,
Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-13
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§ 72 (forts)
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder med särskild service enligt
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), på en tidigare
obebyggd yta. Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det tillskapas
nya bostäder för denna målgrupp, då det är brist på bostäder för personer som fått
beviljat beslut om insats i form av boende enligt LSS-lagstiftningen.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det
styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslut
Upprättat remissvar översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 73
2016/SON0060
Samråd – Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1,
Gyllingstorpsgatan, Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjöbo,
del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder med särskild service enligt
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), på en tidigare
obebyggd yta. Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det tillskapas
nya bostäder för denna målgrupp, då det är brist på bostäder för personer som fått
beviljat beslut om insats i form av boende enligt LSS-lagstiftningen.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det
styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslut
Upprättat remissvar översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-13
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§ 74
2015/SON0127
Granskning – Detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad
parkstad, Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder remissvaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Fristad,
del av Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära grupphusbostäder och
villor på en tidigare obebyggd tomt inom området Fristad parkstad. Förutom
bostäder tillåts även vård inom delar av området.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Planen har varit på samråd under perioden 2015-11-02 – 2015-11-29.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2015-11-24 och lyfte då fram att det
är viktigt att planen följer det styrdokument som är antaget i staden: Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Nämndens svar redovisas i detaljplanens samrådsredogörelse med efterföljande
kommentar: ”Vid ny-, om- och tillbyggnation ska BBR (Boverktes byggregler)
tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara tillgängliga och användbara för
personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen förutsätts att föreskrifterna i BBR
efterföljs vid bygglovsgivning.”

Beslut
Upprättat remissvar översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 75
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut om rätt att attestera beslutsattest:
Gunilla Svensson
Ansvarskod 306102, 306103, startdatum 2016-05-23
Beslut om avslut av beslutsattest:
Helene Krans
Ansvarskod 308302, 308303, slutdatum 2016-05-31
Monica Ideböhn
Ansvarskod 308202, slutdatum 5016-05-31
Martti Järviniemi
Ansvarskod 306102, 306103, slutdatum 2016-05-31
Protokoll:
2016-05-02 Socialutskott
2016-05-30 Socialutskott

Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-13
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§ 75 (forts)

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten
till handlingarna.
§ 76
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Inkomna:

2016-05-10 Beslut från Kommunfullmäktige 2016-04-28, Dnr 2016/KS0266
§ 108, personalekonomisk redovisning för 2015
2016-05-12 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-05-16 Meddelande från Inspektionen för vård och
Dnr 2016/SON0040
omsorg att inte inleda tillsyn med anledning av
mottaget klagomål gällande handläggning av
insatser enligt LSS
2016-05-16 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-05-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
Dnr 2015/KS0357
2016-04-28, § 116, rapportering av ej verkställda
Gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS
t.o.m. den 31 december 2015
2016-05-17 Beslut från Kommunstyrelsen 2016-05-16 om Dnr 2015/KS0796
regler för internhyra
2016-05-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Dnr 2016/KS0096
2016-04-18, § 187 a) om redovisning av Borås Stads
Inkomna synpunkter januari–december 2015
2016-05-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Dnr 2016/KS0295
2016-04-18, § 187 b) om överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting;
vision E-hälsa 2025
2016-05-18 Mailkonversation med anhöriga
Dnr 2016/SON0040
2016-05-19 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-05-20 Mailkonversation med anhöriga
Dnr 2016/SON0040
2016-05-24 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-05-25 Beslut från JO i ärende med dnr 4360-2015
Dnr 2015/SON0093
–
ärendet avslutas
2016-05-26 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 2016/SON0049
om särskild avgift enligt LSS – IVO avslutar
ärendet
2016-05-30 Beslut från Datainspektionen 2016-05-26 om Dnr 2016/SON0023
tillsyn enligt personuppgiftslagen (1198:204) –
åtkomst till uppgifter i journalsystem inom socialtjänst
2016-05-31 Beslut 2016-05-30 från Kommunstyrelsen om Dnr 2016/KS0403
taxa för vård och omsorg om äldre och personer
med funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016
Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-13
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§ 76 (forts)
2016-06-01 Beslut 2016-05-30 från Kommunstyrelsen om Dnr 2016/SON0007
intern kontrollplan 2016 samt redovisning av
intern kontroll 2015
2016-06-02 Beslut 2016-06-01 från Inspektionen för vård Dnr 2016/SON0027
och omsorg (IVO) om tillsyn av kommunens
arbete med ej verkställda beslut avseende
kontaktperson till personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL i Borås Stad,
IVO avslutar ärendet
2016-06-03 Dom från Kammarrätten i Jönköping
Mål nr 1163-16

Avgivna:

2016-05-20 Svar till anhöriga – Mailkonversation klagomål Dnr 2016/SON0040

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.
§ 77
Ordförande Yvonne Persson framför ett varmt tack för den gångna våren till alla
nämndledamöter och all personal och önskar en trevlig sommar. Nämnden och
närvarande tjänstemän önskar ordföranden detsamma.

Vid protokollet
……………………………………..

Marita Magnusson
Protokollförare

……………………………………..

Annika Andersson
Sekreterare
Justeras

……………………………………..

Yvonne Persson
Ordförande

……………………………………..

Tova Lidbeck

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2016.
…………………………………..

Marita Magnusson
Utdragsbestyrkande

Justerare

Justerare

