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Plats och tid
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.55
Omfattning
§ 109 – 119
Beslutande ledamöter
Yvonne Persson (S)
Wiwi Roswall (M)
Gunbritt Johansson (V)
Ernad Suntic (S)
Ismeta Dzafic (S)
Seija Noppa (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Eija Augustsson (M)
Patric Silfverklinga (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
tjänstgör för Tova Lidbeck (MP)
tjänstgör för Anna Christensen (M)
tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD)

Övriga närvarande
Ersättare:
Pari Mahinpour (V)
Kyan Tabrizi (MP)
Saied Jahanshahi Fard (L)
Irene Samuelsson (C)
Karolina Carlsson (SD)
Tjänstemän:
Annika Andersson
Rigmor Hultberg
Sebastian Nydén
Liz Rehn
Vanja Myren
Jonas Ringström
Susanne Ohlsén
Anna Thuresson
Charlie Larsson
Magnus Jungvid
Marita Magnusson

Utdragsbestyrkande

förvaltningschef
jurist, § 109–111
områdeschef Funktionshinderverksamhet Insats, § 109–111, §
112–119
områdeschef Funktionshinderverksamhet Boende, § 109–111,
§ 112–119
områdeschef IFO Vuxen Insats och Socialpsykiatri Insats,
§ 109–111, § 112–119
chef för ekonomienheten, § 109–111, § 112–119
chef för personalenheten, § 109–111, § 112–119
chef för utvecklingsenheten, § 109–111, § 112–119
verksamhetsutvecklare, § 109–111, § 112–113
tillsynsansvarig över social omsorg/TÖS, § 109–111, § 112–113
nämndsekreterare, protokollförare
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§ 109
Beredning av ärenden i gruppmöte
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum
den 11 oktober, kl. 17.00–18.00.
§ 110
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Patric Silfverklinga med
Wiwi Roswall som ersättare.
Justeringens datum och plats: Torsdagen den 13 oktober 2016,
Sociala omsorgsförvaltningen.
§ 111
Dnr 2016/SON0012
Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping
Sekretessbelagt ärende.
Beslut enligt separat protokoll.

§ 112
Allmänhetens frågestund
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.03.
Ingen närvarande från allmänheten.
§ 113
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Annika Andersson lämnar över ordet till:
• Ordförande Yvonne Persson som framför tack från f.d. kommunalrådet
Lena Palmén för uppvaktningen vid hennes avtackning.
• TÖS Magnus Jungvid och verksamhetsutvecklare Charlie Larsson som
informerar om uppföljning av Frösunda omsorg. Hälso- och sjukvårdsinsatserna
har förbättrats. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ann-Marie Lidberg
och enhetschef Richard Brevik, enheten för kommunal hälso- och sjukvård, har
regelbundna möten och kontinuerlig kontakt med Frösunda omsorg.
MAS Ann-Marie Lidberg bedömer att det inte behövs ytterligare åtgärder i
dagsläget.
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§ 113 (forts)

Charlie Larsson och Lena Hedberg har besökt några boenden som granskats
tidigare. Bilden från de boende kvarstår, att de upplever personalomsättning
men inte beskriver det som någon brist eller klagomål.
Magnus Jungvid har gjort en uppföljning. Inkomna klagomål rör bemanningen
och dess effekter och Frösunda har upprättat handlingsplaner.
Sammanfattningsvis har inget försämrats men inte heller förbättrats. En djupare
uppföljning behöver genomföras om man vill få bättre granskning.
Nämnden efterfrågar en fördjupad uppföljning. En sådan kommer att inledas
när förvaltningens verksamhetscontroller börjar sin tjänst 2017-01-01. I väntan
på den fördjupade uppföljningen föreslår ordföranden att Frösunda omsorgs
kvalitetschef bjuds in till nästa sammanträde för att besvara de frågor nämnden
har. Nämnden godkänner förslaget.
• Förvaltningschef Annika Andersson informerar om den planerade
medborgardialogen den 7 november 2016, kl. 17.00–19.00, i Simonsland.
Verksamhetsutvecklare Charlie Larsson kommer att skicka ut information till
nämnden och medborgardialogen kommer även att annonseras.
Följande nämndledamöter anmäls till att närvara:
Ordförande Yvonne Persson (S), förste vice ordförande Wiwi Roswall (M),
andre vice ordförande Gunbritt Johansson (V), Ismeta Dzafic (S),
Anna Christensen (M), Anne-Marie Ekström (L), Irene Samuelsson (C),
Seija Noppa (M), Patric Silfverklinga (SD) och Karolina Carlsson (SD).
Beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode för
ledamöter och ersättare som deltar i medborgardialogen den 7 november 2016 i
enlighet med gällande reglemente
• Förvaltningschef Annika Andersson informerar om att gemensamt presidiemöte
idag beslutat att kalla till fyra gemensamma presidiemöten under 2017: 3 mars,
5 maj, 1 september och 10 november.
§ 114
2016/SON0024
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2016
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 699 200 tkr för 2016, nämnden
har tillåtelse att använda 1 100 tkr av ackumulerat resultat. Prognosen för
helåret är ett minusresultat på -1 500 tkr för Sociala omsorgsnämnden.
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.
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§ 115
2016/SON0085
Remiss – Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna
organisationerna i Borås
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och ser mycket positivt på
att en överenskommelse arbetats fram inför framtida samverkan mellan Borås Stad
och de idéburna organisationerna i Borås.
Nämndens yttrande i sin helhet

Nämnden ser att överenskommelsens gemensamma åtagande, som definieras av
principen om mångfald, och åtagandet för staden att samordna och underlätta för
boråsare att engagera sig, går i linjen med nämndens tillgänglighetsuppdrag.
I åtagandet om ”En väg in”, dvs en förenklad väg in i kommunen, förutsätter
nämnden att information även är lättläst för att nå ut till en så bred målgrupp som
möjligt som då får det lättare att hitta rätt i kommunen. I utmaningen hur man
gemensamt ska kunna upprätthålla och utveckla välfärden ser nämnden stora
möjligheter för nämndens målgrupper.
Nämnden vill även betona vikten av att det Samråd för överenskommelsen som
kommer att ha ansvar för att utveckla och fördjupa samarbetet, får de förutsättningar
som behövs för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Nämnden ser också positivt på att ha
ett årligt stormöte, där allt engagemang som finns i arbetsgrupperna kan tas tillvara
och ge de som deltagit och andra intresserade möjlighet att följa det fortsatta arbetet.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till
Fritids- och folkhälsonämnden.
§ 116
2016/SON0060
Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan,
Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för
detaljplan Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad.
Huvudsyftet med detaljplanen är att tillåta bostäder i form av ett LSS-boende (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att planen ska kunna användas
till andra kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Det är viktigt
då kommunens behov och verksamhet förändras över tid. Boendet ryms inom
beteckningen B – bostäder. I planen tillåts även bestämmelse E som betyder tekniska
anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen även i
framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en transformatorstation.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Utdragsbestyrkande
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§ 116 (forts)

Planen har varit på samråd under perioden 2016-06-01 – 2016-08-04.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2016-06-13 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.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
§ 117
2016/SON0058
Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:5, Skogsfrugatan,
Borås Stad
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för
detaljplan Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad.
Huvudsyftet med detaljplanen är att tillåta bostäder i form av ett LSS-boende (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att planen ska kunna användas
till andra kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Det är viktigt
då kommunens behov och verksamhet förändras över tid. Boendet ryms inom
beteckningen B – bostäder. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder
tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen
även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en
transformatorstation.
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.
Planen har varit på samråd under perioden 2016-06-01 – 2016-08-04.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte detaljplanen 2016-06-13 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.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 118
Redovisning av delegationsbeslut
Protokoll:
2016-09-01 Förvaltningens samverkansgrupp
Dnr 2016/SON0015
2016-09-06 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSL Dnr 2016/SON0051
2016-09-08 Lokal samverkansgrupp Verkställighet
Dnr 2016/SON0025
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten
till handlingarna.
§ 119
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
Inkomna:
2016-09-13 Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping,
Mål nr 4280-15
avslår överklagande om kontaktperson LSS
2016-09-20 Dom från Kammarrätten i Jönköping,
Mål nr 643-16
avslår överklagande om assistansersättning
2016-09-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Dnr 2016/KS0496
2016-09-12, § 461, rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst
2016-09-26 Protokollsutdrag från Lokalförsörjningsnämnden Dnr 2016/SON0087
2016-09-20, § 121, uppläggning av förstudieDnr 2016/SON0088
konto för två LSS-boenden – Skogsfrugatan och
Gyllingstorpsgatan, Sjöbo
2016-09-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Dnr 2016/KS0330
2016-09-12, § 460, lokalfrågor med anledning
av ny nämnd- och förvaltningsorganisation
2016-09-27 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
2016-09-28 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001
2016-09-28 Meddelande från Inspektionen för vård och
Dnr 2016/SON0094
omsorg (IVO) om mottagna uppgifter gällande
insatser enligt LSS hos myndighetsutövning i
Borås Stad
2016-09-29 Mailkonversation med anhörig
Dnr 2016/SON0001
Avgivna:
–
Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till
handlingarna.
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Vid protokollet
……………………………………..

Marita Magnusson
Protokollförare

……………………………………..

Annika Andersson
Sekreterare
Justeras

……………………………………..

Yvonne Persson
Ordförande

……………………………………..

Patric Silfverklinga

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 14 oktober 2016.
…………………………………..

Marita Magnusson
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