
  PROTOKOLL 1 (10) 
 Sammanträdesdag 
 2016-08-23 
 

 
 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–19.05 
 
Omfattning 
§ 78 – 92 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande   (deltar inte i del av § 82) 
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) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bertil Ekwall (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Kyan Tabrizi (MP) 
Seija Noppa (M)   
Saied Jahanshahi Fard (L) 
Irene Samuelsson (C) 
Karolina Carlsson (SD) 
 
Tjänstemän: 
Annika Andersson förvaltningschef 
Sebastian Nydén  områdeschef Funktionshinderverksamhet Insats 
Liz Rehn  områdeschef Funktionshinderverksamhet Boende,  
 § 78–79, 81–92 
Vanja Myren områdeschef IFO Vuxen Insats och Socialpsykiatri Insats,  
 § 78–79, 81–92 
Susanne Sprigg  områdeschef Myndighetsutövning SoL/LSS och HSL,  
 § 78–79, 81–92 
Jonas Ringström chef för ekonomienheten, § 78–79, 81–92 
Susanne Ohlsén chef för personalenheten, § 78–79, 81–92 
Charlie Larsson verksamhetsutvecklare, § 83–92 
Marita Magnusson  nämndsekreterare, protokollförare  
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 2 (10) 
 Sammanträdesdag 
 2016-08-23 
 

§ 78 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 23 augusti, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 79 
Justering och ändring i föredragningslistan 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie Ekström med  
Anna Christensen som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Torsdagen den 25 augusti, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Ändring i föredragningslistan 
Sekretessärende 2.1 och sekretessärende 2.2 utgår från föredragningslistan. 
 
 
§ 80   Dnr 2016/SON0052 
 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 80 (forts) 
 
 
 
 
 
 
 
§ 81 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.20. 
Ingen närvarande från allmänheten. 
 
 
§ 82   
Förvaltningschefen informerar   
Förvaltningschef Annika Andersson informerar om: 
• Ett sekretessärende inom Funktionshinderverksamheten. Dnr 2016/SON0001. 

Ordförande Yvonne Persson anmäler jäv och lämnar rummet under denna 
informationspunkt. 

• Förvaltningen har haft en lugn sommar i verksamheterna förutom att det varit 
problematiskt med personalsituationen inom vård och omsorg, främst inom  
LSS och personlig assistans. Det är svårt att rekrytera personal/semestervikarier 
inom vård och omsorg. 

• Organisationsförändring. Berörd personal i Borås Stad kommer att få ett 
personligt samtal den 29 augusti med besked om placering och lönesättning.  
Den nya Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska i vissa delar inrymmas i 
Sociala omsorgsförvaltningens och Arbetslivsförvaltningens lokaler i Vulkanus. 
Arbete pågår med att lösa lokalfrågan för den personal inom individ- och 
familjeomsorgen som inte inryms i Vulkanus.  
För Sociala omsorgsförvaltningens del innebär det att några personalgrupper 
flyttar ut från Vulkanus. Individ- och familjeomsorgens inflyttning innebär ändå 
en förtätning av personal på plan 5 och till viss del på plan 6. 

 
 
§ 83   2016/SON0024    
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 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 777 tkr. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 84   2016/SON0077    
Budget 2017  
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 643 200 tkr. Beräknade 
kostnadsökningar för 2017 är 2,3 % för personalkostnader och 1,5 % för övriga 
kostnader. Denna uppräkning innebär att nuvarande nivå kan bibehållas men för 
nämnden så tillkommer ökade kostnader för volymökningar, vilka nämnden äskar 
medel för. 
 
Nämnden ansöker om att använda 1 000 tkr av sitt ackumulerade resultat för en 
fortsatt satsning på ökad hälsa och 5 000 tkr för första kvartalets kostnader för den 
nya arbetstidsmodellen. 
 
Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert för 
oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 432 tkr. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att som tidigare år 
avsätta en central buffert för speciella barnärenden inom 
Funktionshinderverksamheten och för vårdformen tvång i öppenvård, 

att föreslå Kommunfullmäktige ge Sociala omsorgsnämnden täckning för de 
volymökningar som beskrivs i äskandelistan, 

att fastställa budget för 2017:1 med tillhörande bilagor och 

att översända budget 2017:1 med tillhörande bilagor till Kommunstyrelsen. 
 
 
Patric Silfverklinga (SD) deltar inte i beslutet av detta ärende. 
 
 
§ 85   2016/SON0061    
Uppföljning av ny utförare för driftsentreprenader av LSS-bostäder   
– Frösunda Omsorg AB – kompletterande information 
Inför uppföljningen av Frösunda Omsorg AB planerades besök på fyra boenden  
för samtal med de boende. Nolhagagatan 36–38, Torstenssonsgatan 4 och 
Södervärnsgatan 6A besöktes inför nämndens sammanträde 13 juni 2016. Besöket  
på Skogshyddegatan 43 kunde genomföras först 16 juni 2016, därav denna 
komplettering. 
 
Ingen information har tillkommit som föranleder några nya slutsatser. Intrycket att 
de boende överlag uttrycker sig positivt trots upplevd rörighet och personal-
omsättning består. 
 
Nämnden efterfrågar fortsatt uppföljning av Frösunda Omsorg AB och att oanmäld 
tillsyn genomförs via stickprovskontroller. 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 85 (forts) 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna den lämnade kompletteringen av 
rapporten för Uppföljning av ny utförare för driftsentreprenader av LSS-bostäder      
– Frösunda Omsorg AB – och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fortsatt 
uppföljning som redovisas till nämndens sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
 
§ 86   2016/SON0061    
Redovisning av vidtagna åtgärder MAS/MAR rutiner 
–  Frösunda Omsorg AB  
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-06-13 att begära en skriftlig redogörelse 
från Frösunda Omsorg AB om hur företaget avser arbeta för att säkerställa 
följsamhet i förhållande till MAS/MAR rutiner. Frösunda Omsorg AB anmodades 
att inkomma med sitt svar senast 2016-08-08. 
 
Svar inkom till Sociala omsorgsnämnden 2016-08-12. 
 
Sammanfattningsvis omfattar svaret från Frösunda Omsorg AB fyra punkter: 

•   Personal får signera att de tagit del av MAS/MAR rutiner. MAS/MAR rutiner tas 
upp på verksamhetsmöten med personalen. 

•   Lokala rutiner för avvikelsehantering tas fram. Avvikelser sänds både veckovis 
och månatligen till MAS/MAR (MAS Ann-Marie Lidberg verifierar att detta 
också sker). 

•   Tydligare instruktioner och information kring handhavande av medicinteknisk 
utrustning. 

•   Översyn av personals delegering samt regelbunden kontroll av signeringslistor av 
verksamhetschef. 

 
Nämnden efterfrågar uppföljning och redovisning till nämnden av att MAS/MAR 
rutiner fortsatt efterföljs av Frösunda Omsorg AB. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen från Frösunda Omsorg AB om 
vidtagna åtgärder för att försäkra att MAS/MAR rutiner fortsättningsvis följs. 

Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag om fortsatt uppföljning av att 
MAS/MAR rutiner efterföljs av Frösunda Omsorg AB och att redovisning lämnas 
till nämndens sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 87   2016/SON0067     
Medborgardialog   
Under våren har nämnden diskuterat höstens medborgardialog. Utifrån resultatet av 
dessa diskussioner planerar förvaltningen för genomförandet av en medborgardialog 
hösten 2016. 
 
Temat för medborgardialogen ska vara tillgänglighet. Medborgardialogen ges också 
utökat inflytande, målsättningen är att röra sig från dialognivå till inflytandenivå.  
Inflytandenivå definieras i Borås Stads handbok för medborgardialog som att 
medborgarna är med och planerar och genomför aktiviteter. Det är en praktisk 
påverkan inom givna ramar. 
 
Tidigare har medborgardialogen organiserats så att medborgare bjudits in till en av 
förvaltningen utvald plats. För att bättre nå medborgarna är 2016 års målsättning att 
förlägga medborgardialogen till arenor där medborgardialogens målgrupp redan 
finns. För att identifiera dessa arenor/mötesplatser tillfrågas i första hand 
brukarorganisationer. 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att planera och genomföra en medborgardialog på 
temat tillgänglighet den 7 november 2016. 
 
 
§ 88   2016/SON0074    
Dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämnden   
Sociala omsorgsförvaltningen har i samråd med Stadsarkivet utarbetat en 
dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämndens verksamheter som 
gäller till och med 2016-12-31. 

Planen ska gås igenom årligen och revideras vid behov. 

Beslut 
Upprättad dokumenthanteringsplan för Sociala omsorgsnämnden fastställs. 
 
 
§ 89   2015/SON0131     
Arvode för deltagande på nämndens uppföljningsdag 4 oktober   
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-11-24, § 191, att budgetkonferens hålls  
den 11–12 april. En uppföljningsdag till budgetkonferensen hålls den 4 oktober. 
 
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 nämndens uppföljningsdag den 4 oktober 2016 i enlighet med gällande 
reglemente. 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 90    
Redovisning av delegationsbeslut 
2016-06-07 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0042 
2016-06-07 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0050 
2016-06-09 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2016/SON0037 
2016-06-21 Utredning lex Sarah SoL Dnr 2016/SON0032 
 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Rickard Byström Ansvarskod 309700, startdatum 2016-06-01 
Gunilla Svensson Ansvarskod 307122, startdatum 2016-06-30 
 
Protokoll: 
2016-03-30 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSL Dnr 2016/SON0051 
2016-05-30 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2016/SON0015 
2016-06-02 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSL Dnr 2016/SON0051 
2016-06-02 Lokal samverkansgrupp Verkställighet Dnr 2016/SON0025 
2016-06-20 Socialutskott 
2016-07-01 Socialutskott 
2016-08-08 Socialutskott 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
§ 91 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2016-06-08 Beslut Kommunstyrelsen 2016-05-30, § 298,  Dnr 2016/KS0372 
 plan för att motverka våldsbejakande extremism  
 i Borås Stad 
2016-06-10 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-10 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige Dnr 2016/KS0253 
 2016-05-26, § 150, Borås Stads kostpolicy  
2016-06-10 Kopia av beslut från Inspektionen för vård och  Dnr 2015/SON0104 
 omsorg (IVO) om tillstånd för enskild verksamhet  
 – bostad med särskild service för vuxna i form av  
 gruppbostad enligt LSS för Södervärnsgatan 6 A,  
 Söderängsgatan 14, Våglängdsgatan 91 B,  
 Skogshyddegatan 43, Nolhagagatan 36–38,  
 Nolhagagatan 48–52 och Källebergsgatan 35 
2016-06-10 Kopia av beslut från IVO om tillstånd för  Dnr 2015/SON0104 
 enskild verksamhet bostad med särskild service  
 för vuxna i form av servicebostad enligt LSS  
 för Lars Kaggsgatan 19 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 91 (forts) 
 
2016-06-13 Kopia av beslut från IVO om tillståndsbevis för  Dnr 2015/SON0104 
 enskild verksamhet bostad med särskild service  
 för vuxna i form av servicebostad enligt LSS  
 för Sturegatan 8 och Torstensonsgatan 4 
2016-06-13 Mailkonversation med anhörig (5 e-post medd.) Dnr 2016/SON0001 
2016-06-13 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 2361-16 
2016-06-14 Beslut från Kammarrätten i Jönköping Mål nr 1463-16 
2016-06-14 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2014/KS0552 
 2016-05-26, § 147, upphandlingsregler 
2016-06-15 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-16 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-17 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2016-06-20 Mailkonversation med anhörig (5 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2016-06-20 Lokalresursplan 2017–2019 från Dnr 2015/KN0179 
 Lokalförsörjningsnämnden 
2016-06-21 Kommunstyrelsen, ekonomiska ramar 2017 Dnr 2016/KS0069 
2016-06-21 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-22 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 2766-16 
2016-06-27 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2016/KS0430, 
 2016-06-16, § 180, delårsrapport januari–april 2016/KS0431 
 från nämnderna och de kommunala bolagen 
2016-06-27 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-28 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 1943-16 
2016-06-29 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr 2015/KS0730 
 2016-06-16, § 177, revidering av riktlinjer för resor 
2016-06-29 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2016-06-30 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-20, Dnr 2016/KS0314
 § 352, Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016 
2016-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-30, Dnr 2014/KS0778 
 § 354, medborgarundersökning 2015-2016 
2016-07-01 Protokoll från Borås tingsrätt 2016-06-30 i mål Dnr 2015/SON0122
 nr T 2724-15 om skadestånd m.m; målet avskrivs 
2016-07-01 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping  Mål nr 4069-15 
2016-07-05 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-07-05 Beslut 2016-07-01 från Inspektionen för vård Dnr 2015/SON0098 
 och omsorg (IVO)om särskild avgift enligt LSS, 
 ärendet avslutas 
2016-07-08 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-20, Dnr 2014/KS0411 
 § 345, genomgång av verksamheten inom 
 äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten 
2016-07-11 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping  Mål nr 2946-16 
2016-07-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-07-12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2013/KS0738 
 2016-01-28, § 16, revidering av Internationell 
 policy för Borås Stad 
2016-07-19 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 1754-16 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 91 (forts) 
 
2016-07-20 Beslut 2016-07-19 från Inspektionen för vård Dnr 2016/SON0002 
 och omsorg (IVO)om anmälan enligt lex Maria 
 – IVO avslutar ärendet och kommer inte att  
 vidta några ytterligare åtgärder 
2016-08-08 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping Mål nr 3762-16 
2016-08-09 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-08-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2016-08-12 Beslut 2016-08-09 från Inspektionen för vård Dnr 2016/SON0065 
 och omsorg (IVO) 
2016-08-12 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping  Mål nr 3839-16 
2016-08-15 Inbjudan från Västra Götalandsregionen –  Övrig post 
 dags att söka medel för sociala investeringar 
  

Avgivna: 
2016-06-27 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Dnr 2016/SON0065  
2016-06-27 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Dnr 2016/SON0073  
2016-06-30 Redovisning till Kommunstyrelsen och Dnr 2016/SON0039 
 Stadsrevisionen av ej verkställda gynnande beslut 
 och avbrott i beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 och Lag om stöd och service till vissa funktions- 
 hindrade (LSS) t.o.m. den 30 juni 2016 
2016-06-30 Svar till Inspektionen för vård och omsorg  Dnr 2016/SON0034 
 på begäran om redogörelse; entreprenad 
2016-08-15 Svar på skrivelse inkommen 2016-08-08 från Dnr 2016/SON0061 
 god man 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
 
§ 92 
Ordförande Yvonne Persson påminner nämndens ledamöter om utdelning av 
minnesgåva till tjänstemän och förtroendevalda med 25 års tjänstgöring/uppdragstid 
den 1 december 2016 i Yxhammargården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 10 (10) 
 Sammanträdesdag 
 2016-08-23 
 

 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. 
Marita Magnusson 
Protokollförare 
 
 
…………………………………….. 
Annika Andersson 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Anne-Marie Ekström 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 augusti 2016. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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