
  PROTOKOLL 1 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2017-10-16 
 

 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 

 

Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–20.07 
 

Omfattning 
§ 121 – 131 
 

Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S) ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Hassan Siavashee (MP)  tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  klockan 18.00- 19.05,  § 121-130  
Irene Samuelsson (C)  tjänstgör för Else-Marie Lindgren § 131  
Patric Silfverklinga (SD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Jolly Bou Rahal (M)  klockan 18.00-18.26,  § 121-124 
Thomas Strand (L) 
Irene Samuelsson (C) § 121-130 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Rigmor Hultberg, jurist, § 121-124 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion  
Anna Thuresson, chef för kvalitets- och utvecklingsenhet 

 Charles Musonda, chef för HR-funktion 
Jenny Haglund, verksamhetscontroller, § 121-127 
Marita Magnusson, nämndsekreterare § 121-130 
Malin Stomberg, utredare/mötessekreterare 
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§ 121 
Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 16 oktober 2017, kl. 16.30–18.00. 
 
 

§ 122 
Justering 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Patric Silfverklinga med  
Else-Marie Lindgren som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Torsdagen den 19 oktober 2017, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
 

§ 123 
Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.05.  
Ingen närvarande från allmänheten. 

 
 
§ 124    

Förvaltningschefen informerar   

 Malin Stomberg hälsas välkommen, förvaltningschef Monica Svensson informerar 
nämnden om nytt upplägg av nämndadministrationen. 
  

 Under hösten 2017 ersätter Borås Stad sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med Ciceron som är det nya ärendesystemet 
för diarieföring och nämndhandlingar. Arbetet är nu igång och konvertering pågår.  

 

 22 augusti 2017 översändes ett krav på vite till Frösunda omsorg AB med 
hänvisning till brister i avtalet driftentreprenad bostäder med särskild service enligt 
LSS. Frösunda omsorg AB har via ombud till förvaltningen den 6 oktober 2017 
översänt att de anser att staden inte har grund för begärt vite. Mot bakgrund av att 
Frösunda omsorg AB under perioden fram tills nu har vidtagit åtgärder, arbetar 
aktivt inom framförda områden och att nämnden ser det angeläget med en 
konstruktiv dialog om de förbättringar som kvarstår utifrån de åtgärdspunkter som 
översänts från förvaltningen kommer förvaltningschef med nämndens 
godkännande att meddela Frösunda omsorg AB att det framförda viteskravet dras 
tillbaka. 
 

 I november får nämnden under sekretess en första beskrivning av pågående 
upphandling där Jenny Haglund och koncerninköp kommer att delta.  
 

 Jurist Rigmor Hultberg ger Sociala omsorgsnämnden en information om vikten av  
sekretess- och jävsbestämmelser. Vidare ges kort information om ny kommunallag 
och förvaltningslag som träder i kraft under 2018.  
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§ 125   2017/SON0048 042    

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2017  

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 600 tkr och 5 000 tkr i godkänt 
ianspråktaget ackumulerat resultat. Prognosen för helåret 2017 är ett negativt resultat 
på minus 2 000 tkr jämfört med tillgängliga medel. Faktorer som påverkar årets 
prognos är placeringar enligt vårdformen tvång i öppenvård, som fortsätter enligt 
tidigare omfattning, och ny prissättning på köpta tjänster HSV och hemtjänst från 
Vård- och äldrenämnden. 
 
Beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
 

§ 126   2017/SON0094 100    

Remiss – Motion: FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över vänsterpartiets motion  
”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.” 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till  
att se till att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till sina 
mänskliga rättigheter.  Den tydliggör vad redan befintliga rättigheter innebär i 
förhållande till människor men funktionsnedsättning. I motionen föreslås att en 
handbok kopplad till konventionen ska tas fram för förtroendevalda och medarbetare 
i Borås Stad. 
 
Inom Sociala omsorgsförvaltningen pågår ständigt ett arbete för att stärka personer 
med funktionsnedsättningars rättigheter. I Borås Stads Tillgänglighetsprogram är de 
prioriterade områdena hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Projektet Jämlik hälsa syftar till att främja hälsa för personer 
med funktionsnedsättning. Schyssta relationer, Schysst kompis och VIP är 
våldsförebyggande kursverksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. 
 
En handbok liknande den som Botkyrka kommun har tagit fram skulle kunna  
tydliggöra och främja arbetet med konventionen i hela Borås Stad. Handboken skulle 
även ge möjlighet att koppla Borås Stads visioner till konventionen på ett konkret sätt. 
 
För att ta fram en handbok liknande den som Botkyrka kommun har kommer det  
att krävas ekonomiska och personella resurser då det inte finns utrymme för detta 
uppdrag inom ramarna för befintliga resurser. Handboken kommer att behöva  
implementeras i alla verksamheter för att bli ett användbart verktyg.  För att ta fram 
handboken samt förankra den i staden kommer det behöva avsättas en person under 
en längre tid. 
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Förslag 

Patric Silfverklinga (SD) yrkar avslag på motionen med motivering att det inte är 
budgetberett.  
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar bifall till motionen enligt liggande förslag.  
 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till Patric 
Silfverklingas (SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja 
besvarat.  
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen. 
 
Allianspartierna deltar inte i beslutet. 
 
 

§ 127   2017/SON0106 100    

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
Riktlinjen och bifogad checklista förklarar ansvarsfördelning och allmänhetens rätt till 
insyn vid uppföljningar av privata utförare.  
 
Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. Likaså 
att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i förfrågningsunderlag 
och avtal. Rekommendation är att det sker ett fortsatt arbete med gemensam strategi 
och plan för uppföljningar för att förbättra och kvalitetssäkra arbetet i Borås Stad samt 
att informera Koncerninköp om riktlinjen inför nya upphandlingar.  
 
Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller Kommunstyrelsen 
bör ske i samband med ordinarie rapportering. Förvaltningarnas nämnder bör i god tid 
förberedas för när och hur rapportering till Kommunstyrelsen ska ske. 
 
Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 128   2017/SON0126 734     

Begäran om uppsägning av hyresavtal gällande servicebostad 
Våglängdsgatan 129 för att istället få möjlighet att upprätta nytt 
hyresavtal gällande servicebostad Klintesväng 10  

Boende med särskild service innebär att den boende har ett beslut enligt LSS angående 
boende med tillgång till omsorg, stöd och service. Boendet kan organiseras i ett antal 
olika former beroende på den boendes behov.  
 
Som skäl till begäran om uppsägning anges att Servicebostad Våglängdsgatan 129 med 
tillhörande lägenheter (10 st.) varit svåruthyrda. Brukare som erbjudits kontrakt har 
tackat nej och under senaste året har 4-5 lägenheter konstant varit outhyrda. Sociala 
omsorgsnämnden har inte kunnat erbjuda något alternativt boende och det får till 
följd att antalet icke verkställda beslut ökar. 
 
Sociala omsorgsnämnden önskar i stället förhyra tomma lokaler på Klintesväng 10 för 
att där fortsätta att tillhandahålla boende med särskild service enligt LSS. Det finns där  
möjlighet att disponera 16 lägenheter och tillhörande gemensamhetslokaler för drift av 
Servicebostad enligt LSS. Genom byte av lokaler möter vi upp nuvarande samt 
framtida behov av bostäder för målgruppen.   
 
Sociala omsorgsnämndens begäran innebär att hyresavtalen skulle avlösa varandra och 
lägenheterna på Våglängdsgatan 129 blir disponibla för annan verksamhet. 
 

Förslag  

Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslut 

Sociala omsorgsnämnden gör en framställan till Lokalförsörjningsnämnden om 
att säga upp hyresavtalet gällande Servicebostad Våglängdsgatan 129.  
 
Sociala omsorgsnämnden gör en framställan till Lokalförsörjningsnämnden om 
att få upprätta hyresavtal för fortsatt drift av Servicebostad enligt LSS på 
Klintesväng 10.   
 

 
§ 129   
Redovisning av delegationsbeslut 

Protokoll: 
2017-06-12 Förvaltningens samverkansgrupp           Dnr 2017/SON0010 
2017-09-18 Förvaltningens samverkansgrupp           Dnr 2017/SON0010 
2017-09-21 Lokal samverkansgrupp insats FH/Socialpsyk.  Dnr 2017/SON0025 
2017-09-21 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV  Dnr 2017/SON0026 
2017-09-25 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-09-19 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande  Dnr 2017/SON0107 
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Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 

 

§ 130 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Inkomna: 
2017-09-15  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige            Dnr 2017/KS0463 
 2017-08-17, § 144, inriktningsbeslut  
  samordnad varudistribution 
2017-09-19 Mailkonversation med anhörig            Dnr 2016/SON0001 
2017-09-29 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.)   Dnr 2016/SON0001 
2017-10-02 Mailkonversation med anhörig            Dnr 2016/SON0001 
2017-10-02  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige            Dnr 2017/KS0463 
 2017-09-21, § 162, avsägelse av förtroende-         Dnr 2014/SON0184 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
2017-10-03 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen             Dnr 2017/KS0578 
 2017-09-18, remiss: Överenskommelse om 
 samverkan mellan Västra Götalands kommuner 
 och Västra Götalandsregionen om Munhälsa 
– uppsökande och nödvändig tandvård 
2017-10-03 Mailkonversation med anhörig            Dnr 2016/SON0001 
2017-10-04 Mailkonversation med anhörig            Dnr 2016/SON0001 
2017-10-05 Mailkonversation med anhörig            Dnr 2016/SON0001 
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 
 

§ 131      

Riskanalys och internkontroll  

Sociala omsorgsnämnden genomför risk- och väsentlighetsanalys för 2018.  
Beslut om nämndens intern kontrollplan kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i februari 2018.   

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 

Malin Stomberg   Monica Svensson  

Mötessekreterare   Förvaltningschef 
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Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Patric Silfverklinga 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 oktober 2017. 
 
 
………………………………….. 

Malin Stomberg 
 


