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§ 18   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
26 februari 2018, klockan 16.30–17.30.     
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§ 19   

Val av protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ann-Charlotte Blomqvist 
med Wiwi Roswall som ersättare.  

Justeringens datum och plats:  
Onsdagen den 28 februari 2018, Sociala omsorgsförvaltningen.      
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§ 20   

Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten.      
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§ 21   

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om ny fördelning av områden inom förvaltningsorganisationen.  

Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har 
bland annat uppdraget att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande 
samt att värna demokratin. CKS har tagit fram säkerhetsfrågor och checklista i 
samband med öppna nämndmöten i Borås Stad som kommer att användas 
inför sammanträden.  

Borås Stad inför ett webbdiarium. I webbdiariet får de som bor och verkar i 
Borås möjlighet att söka ärenden och handlingar som är registrerade från och 
med den 12 mars 2018. Webbdiariet kommer ge ökad service, tillgänglighet och 
transparens för de som bor och verkar i Borås.   
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§ 22 Dnr SON 2018-00010 1.2.4.1 

Årsredovisning 2017 för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Sociala 
omsorgsnämnden. Att begära kompensation för kostnader under 2017 i 
samband med vårdformen Tvång i öppenvård, ett speciellt barnärende och 
sociala investeringar med sammanlagt 6 669 tkr, samt att översända 
årsredovisning 2017 till Kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet redovisar förslag till årsredovisning 2017 för  

Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad samt yrkanden för särskilda kostnader 
som uppstått under året. Sociala omsorgsnämnden visar ett underskott i årets 
resultaträkning på -6 043 tkr jämfört med tillgängliga medel.  

Nämnden begär att Kommunstyrelsen skriver av kostnaden under 2017 utöver 
RAM för vårdformen Tvång i öppenvård där kostnaden uppgår till 4 718 tkr, 
kostnaden för ett speciellt barnärende motsvarande 1 841 tkr samt 110 tkr för 
sociala investeringar.               

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning Sociala omsorgsnämnden 2017                  
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§ 23 Dnr SON 2017-00089 409 

Miljörapport 2017 för Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad miljörapport 2017 och 
översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

I denna Miljörapport för 2017 redovisas Sociala omsorgsnämndens arbete för 
att bidra till Borås Stads miljömål 2013-2016, som är förlängda att gälla till och 
med 2017.  Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara 
perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och 
etappmål utarbetats. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag 
som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.                              

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2017 Sociala omsorgsnämnden     
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§ 24 Dnr SON 2017-00099 700 

Redovisning av inkomna synpunkter 2017  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning och översänder den 
till Kommunstyrelsen.            

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I redovisningen till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över 
verksamhetsområden och kriterier.                   

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017              
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§ 25 Dnr SON 2017-00014 007 

Uppföljning intern kontroll 2017 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad rapport Uppföljning intern 
kontroll 2017 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för Sociala omsorgsnämnden. Förslaget 
följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2017                  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-26 
 

 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 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 

2. Riskanalys 2018                  
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§ 27 Dnr SON 2017-00110 739 

Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt 
samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle 2017 samt översända densamma till 
kommunfullmäktige.         

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. Under 2017 har berörda förvaltningar 
arbetat med handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2017     
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§ 28 Dnr SON 2018-00016 1.1.3.1 

Sociala omsorgsnämndens mål i Handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018-2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna de förslag som rör nämnden i 
”Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle”.         

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. Under två av de prioriterade områdena 
som finns med i handlingsplanen har Sociala omsorgsnämnden att ta ställning 
till ett antal mål.  
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§ 29 Dnr SON 2017-00162 700 

Remiss: Motion om vårdhundar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Liberalernas Motion om 
vårdhundar.        

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Liberalernas 
Motion om vårdhundar. 

Sociala omsorgsförvaltningen ser att vårdhundar kan vara en tillgång i vissa 
individuella fall, nämnden är positivt till att pröva metoden under en period på 
något av socialpsykiatrins boenden. Idag finns inget utrymme i budget för 
kostnader förknippat med att ta in en vårdhund i verksamheten. Om 
kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen måste resurser tillföras för 
att möjliggöra ett genomförande.   

Beslutsunderlag 

1. Motion (L): om vårdhundar    
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§ 30 Dnr SON 2017-00163 734 

Remiss: Motion om Fristående gruppboende för yngre 
dementa 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 
Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 
yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 
omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 
personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 
och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.                

Beslutsunderlag 

1. Motion (M): Fristående gruppboende för yngre dementa      
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§ 31 Dnr SON 2017-00125 006 

Arvode för deltagande på nämndens utbildningsdag 
den 14 maj 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och 
förlorad arbetsinkomst för deltagande på nämndens utbildningsdag den 14 maj 
2018 i enlighet med gällande reglemente.          

Sammanfattning av ärendet 

En utbildningsdag för Sociala omsorgsnämnden med tema och fokus på 
kvalitet kommer att genomföras den 14 maj 2018. Utbildningsdagen anordnas i  
Borås Stad.    

Utbildningsdagen är arvodesgrundad 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.             
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§ 32 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 om avslut beslutsattest:  

Lena Knutsson  Ansvarskod 308526, 308534, 308644, 308645 
Slutdatum 2018-01-14 

Protokoll: 

2018-01-17 Lokal samverkansgrupp              Dnr 2018-00025 

2018-01-22 Förvaltningens samverkansgrupp           Dnr 2018-00011 

2018-01-29 Socialutskott   

Lex Sarah: 

2018-02-14 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande  Dnr 2017-00161 
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§ 33 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.  

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser  

Inkomna: 
2018-01-23 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-01-08, § 5,  
  Instruktion till  kommunchef 

2018-01-25 Sammanträdesprotokoll 2017-12-19,  
Central samverkansgrupp inkl. rutin för personalföreträdare  
i nämnderna  

2018-01-31 Information från Socialstyrelsen 2018-01-25, Samordning  
  av insatser för barn med funktionsnedsättning  

2018-02-07 Beslut 2018-02-06 från Inspektionen för våd och  
  omsorg (IVO), Dnr 2017-00116 

2018-02-07  Protokollsutdrag Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
  2018-02-02, § 4, Medel till Närvårdssamverkan Södra  
  Älvsborg för uppstart av Tidig upptäckt – tidiga insatser 

2018-01-22 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002  

2018-01-23 Dom 2018-01-22, Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 1109-17 

2018-01-29    Dom 2018-01-23, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 4470-17 

2018-02-01 Dom 2018-01-30, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 5228-17 

2018-02-02 Dom 2018-01-30, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 1532-17 

2018-02-05  Dom 2018-01-31, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 164-17 

2018-02-06  Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 

2018-02-08 Dom 2018-01-31, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 3331-17 

2018-02-08 Dom 2018-01-31, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 5589-17 

2018-02-09 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 

2018-02-09 Dom 2018-02-08, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 5376-16 

2018-02-12  Dom 2018-02-09, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 6085-16 

2018-02-13 Beslut 2018-02-12, Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 611-18 
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2018-02-13 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 

2018-02-14 Beslut 2018-02-12 från Inspektionen för våd och Omsorg (IVO),  
Dnr 2017-00149 

 

 

 


