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§ 62   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den  
14 maj 2018, klockan 16.30–17.30.  
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§ 63   

Val av protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ernad Suntic (S) med 
Anna Christensen (M) som ersättare.  

Justeringens dag är den 16 maj 2018, Sociala omsorgsförvaltningen.  
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§ 64   

Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten.     
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§ 65   

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om semesterrekryteringen. Vid föregående sammanträde fick nämnden en 
lägesrapport om att förvaltningen aktivt arbetar med att rekrytera men att 
situationen är ansträngd. Det är idag fortfarande svårigheter att rekrytera 
semestervikarier.  

Den 26 mars 2018 beslutade Sociala omsorgsnämnden att höja 
habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet och daglig 
sysselsättning till 70 kr för heldag. Höjningen finansieras genom rekvirerat 
statsbidrag från Socialstyrelsen. Ett brev med information om beslutet och när 
utbetalning ska ske skickas ut den 14 maj 2018 till aktuella deltagare.    

Arbetet med följa med-kort pågår. Arbetet sker efter Halmstads kommuns 
modell. En av förvaltningens dagliga verksamheter kommer att producera 
korten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer ha det övergripande 
ansvaret att samordna följa med-korten. Det kommer att finnas en 
kontakperson på Sociala omsorgsförvaltningen och en på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  

Vidare får nämnden en information om de presidiekonferenser som presidiet 
och representanter från förvaltningen deltagit i, och en information om 
kommande inbjudningar.     

I april 2018 fattade Vård- och äldrenämnden ett beslut om Tillvägagångssätt vid 
politikerbesök i Vård- och äldrenämndens verksamheter. Nämnden får en 
information om beslutet.        
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§ 66 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 1, 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden ger presidiet i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen 
om tillåtelse att kunna överskrida budget 2018 samt informera om de 
ekonomiska förutsättningarna för budgetåret 2019. 

Nämndens presidium ges i uppdrag att begära en kommunalrådsberedning.          

Reservationer 

Yvonne Persson (S), Ernad Suntic (S), Gunbritt Johansson (V) och Sam 
Siavashee (MP) reserverar sig mot alliansens alternativa förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 6 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 
Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 
av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 
tolkningen leder till samt höga personalkostnader kopplade till den nya 
arbetstidsmodellen och ökad vårdtyngd.               

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2018 

2. Åtgärdsplan för ekonomisk balans                  

Förslag 

Ordföranden föreslår att Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa 
upprättad tertialrapport med helårsprognos efter april månad och skicka den till 
Kommunstyrelsen.        

Förste vice ordförande Wiwi Roswall (M) föreslår för Allianspartierna ett 
alternativt förslag, att Sociala omsorgsnämnden ger presidiet i uppdrag att 
tillskriva Kommunstyrelsen om tillåtelse att kunna överskrida budget 2018 samt 
informera om de ekonomiska förutsättningarna för budgetåret 2019 (bifogas 
protokollet). 

Ordföranden föreslår ett tilläggsförslag, att nämndens presidium uppdras att 
begära en kommunalrådsberedning.   
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Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 3 förslag, 
liggande förslag och alliansens förslag, samt ordförandens tilläggsförslag.  

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag och dels till 
alliansens förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarat.                      

Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner 
följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej-röst 
för bifall till alliansens förslag. Ordföranden finner att alliansens förslag bifalls 
med 5 röster mot 4. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår ordförandens 
tilläggsförslag, och finner att förslaget bifalls.   

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen i beslutsgång 1, röstas ja av Sam Siavashee (MP), Ernad 
Suntic (S), Gunbritt Johansson (V), och Yvonne Persson (S), samt nej-röst av 
Wiwi Roswall (M), Anna Christensen (M), Anne-Marie Ekström (L), Jolly Bou 
Rahal (M) och Ann-Charlotte Blomqvist (SD). Omröstningen resulterade i 4 ja-
röster mot 5 nej-röster.   
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§ 67 Dnr SON 2018-00015 1.1.3.1 

Intern kontroll 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden antar planen för internkontroll 2018 och riskanalys 
2018, och översänder dem till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för den interna kontroll som gäller 
sedan 2014-03-20. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde.  

Den interna kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden 
har identifierat och graderat de risker som finns i verksamheten.               

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2018 för Sociala omsorgsnämnden  

2. Riskanalys 2018                  
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§ 68 Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna ”Handlingsplan 2018-2020 för 
ett tillgängligt samhälle” och översända den till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation 
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt 
uppdrag avseende tillgänglighet. 

I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya 
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet 
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer 
än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.  

Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och 
medborgarnas bästa. 

För att genomföra samarbetsuppdraget finns Programmet för ett tillgängligt 
samhälle med tillhörande handlingsplan. 

Handlingsplanen har varit ute för remiss där samtliga förvaltningar fått 
möjlighet att yttra sig angående de mål som berör just deras förvaltning.  

Sociala omsorgsförvaltningen har som ansvarig för samarbetsuppdraget att fatta 
beslut och fastställa den slutgiltiga handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle.                

Beslutsunderlag 

1. Remissammanställning  

2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020                  
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§ 69 Dnr SON 2018-00061 1.1.3.1 

Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av ungdomspolitisk 
handlingsplan.            

Sammanfattning av ärendet 

Inför revideringen av Borås Stad Ungdomspolitisk plan görs uppföljningar över 
vad som är gjort under 2017 och 2016. Kommunstyrelsen har fått in 
redovisningar från de aktiviteter som enligt planen skulle följas upp under 2016. 
Nu genomförs uppföljning utav aktiviteterna kopplade till 2017.           

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiska plan              
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§ 70 Dnr SON 2018-00045 1.1.3.1 

Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 
m.fl., Borås Stad  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 
detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad. 

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny 
bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås cirka 120 
lägenheter fördelade på fem byggnader mellan 3 till 7 våningar. Detaljplanen är 
förenlig med Borås översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen 
Byttorp.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad                   
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§ 71 Dnr SON 2018-00056 1.1.3.1 

Yttrande över samråd för Planprogram för 
Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Reservationer 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation 
bifogas protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för 
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. 

Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse, eventuellt förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt 
möjligheterna till att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska 
anpassas tillplatsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. 
Förslaget innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya bostäder i 
anslutning till Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga 
naturvärden eller rekreationsvärden behålls och områden intill befintlig 
bebyggelse bebyggs. Programmet avses att användas som underlag till 
kommande detaljplaner i området.               

Beslutsunderlag 

1. Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl.    

Förslag 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) avstyrker remissen.  

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 2 förslag, 
liggande förslag och Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag.  

Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag och dels till Ann-
Charlotte Blomqvists (SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarat.                      
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§ 72 Dnr SON 2018-00058 1.1.3.1 

Yttrande över riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 
”Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse” med tillägg att korttidsvistelse även 
kan vara ett komplement för personer som är beviljade insatsen boendestöd 
eller insatser enligt LSS. Beslutet översänds till Vård- och äldrenämnden.          

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens förslag till ”Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse”. 

I budget 2017 fick Vård- och äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för korttidsvistelse och har utarbetat ett förslag. Riktlinjen utgår från 
Socialtjänstens intentioner.               

Beslutsunderlag 

1. Vård- och äldrenämndens beslut om riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse 

2. Borås Stads Riktlinje för bistånd till korttidsvistelse                  
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§ 73 Dnr SON 2018-00057 1.1.4.1 

Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Under förvaltningschef Monica Svenssons sommarsemester  

2018-06-25 – 2018-07-20 erhåller följande personer förordnande som 
tillförordnad förvaltningschef: 

2018-06-25 – 06-29 (vecka 26) Verksamhetschef Susanne Sprigg 
med Jonas Ringström, chef för 
ekonomifunktionen, som ersättare   

2018-07-02 – 07-06 (vecka 27) Verksamhetschef Liz Rehn  
med Jonas Ringström, chef för 
ekonomifunktionen, som ersättare  

2018-07-09 – 07-13 (vecka 28) Verksamhetschef Richard Brevik 
med Mikael Strömberg, chef för 
kvalitet- och utvecklingsenheten,  
som ersättare 

2018-07-16 – 07-20 (vecka 29) Mikael Strömberg, chef för kvalitet- 
och utvecklingsenheten 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.   
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§ 74 Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna.  

Delegationsbeslut 

Beslut 2018-04-11 om förordnande att företräda             Dnr 2018-00046 
Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera 2018 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Pia Flink  Ansvarskod 308151             Startdatum 2018-04-23 

Protokoll: 

2018-04-05 Lokal Samverkansgrupp               Dnr 2018-00025  

2018-04-09 Förvaltningens samverkansgrupp           Dnr 2018-00011 

2018-04-16  Socialutskott 

Lex Sarah: 

2018-04-16    Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande   Dnr 2018-00020     
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§ 75 Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna.  

Inkomna och avgivna skrivelser 

2018-04-09 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 44, 
Kommunikationspolicy 

2018-04-16 Inbjudan från Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås, 
SydVästenpriset den 3 maj 2018 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 45, 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
och LSS t.o.m. den 30 september 2017 

2018-04-25  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 50, 
Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende,  
Dnr 2017-00131  

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 59, Svar på 
motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, Dnr 2017-00094 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 58, 
  Svar på motion av Ida Legnemark (V): Mänskliga rättigheter  
  är en kommunal angelägenhet – gör Borås till MR-stad,  
  Dnr 2017-00093 

2018-04-25  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-12, § 68, 
 Riktlinjer för hemtjänst, Dnr 2017-00132 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2018-04-09, § 173, 
Anmälningsärende Redovisning av Borås Stads inkomna 
synpunkter 2017, Dnr 2017-00099 

2018-04-25 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 180,  
  SCB:s Medborgarundersökning 2017, Dnr 2018-00059 

2018-04-26 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 181, 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 

2018-05-03 Inbjudan – Välkommen till nationella minoritetsdagen den 28 maj 
på Sagateatern  
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2018-04-10 Beslut 2018-04-06 Högsta Förvaltningsdomstolen, 
Mål nr 6673-17 

2018-04-13 Beslut 2018-04-12 Kammarrätten i Jönköping, 
Mål nr 1004-18 

2018-04-18 Beslut 2018-04-16 Inspektionen för vård och omsorg, 
Dnr 2018-00019 

2018-04-20 Dom 2018-04-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, 
Mål nr 6111-17 

2018-04-24 Dom 2018-04-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, 
Mål nr 4468-17 

2018-05-03 Dom 2018-04-26 Förvaltningsrätten i Jönköping, 
Mål nr 4340-17 

2018-05-03 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 



ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG 2017-05-14 

Budgetuppföljning tertial 1 2018 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden ger presidiet i uppdrag att tillskriva Kommunstyrelsen om tillåtelse att kunna överskrida 
budget 2018 samt informera om de ekonomiska förutsättningarna för budgetåret 2019. 

Ärendet 

Det ekonomiska läget för Sociala omsorgsnämnden är ansträngt.  Vilket främst beror på att 
staten övervältrar LSS kostnader på kommunerna. De åtgärder som finns att vidta får allt för 
stora konsekvenser för LSS/Sol- boenden och daglig verksamhet. Åtgärder kommer också att ta 
tid att visa effekt under nuvarande budgetår. Därför behöver Kommunstyrelsen tillskrivas. 

2018-05-14 

För Moderaterna För Liberalerna 
Wiwi Roswall  Anne-Marie Ekström 

För Centerpartiet För Kristdemokraterna 
Irene Samuelsson Else-Marie Lindgren 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-05-14, § 66



Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-05-14, § 71




