
  PROTOKOLL 1 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2017-05-22 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–18.25 
 
Omfattning 
§ 65 – 73 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande 
Ernad Suntic (S) 
Pari Mahinpour (V)  tjänstgör för Hanna Bernholdsson (MP) 
Anna Christensen (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Nils-Åke Björklund (M)  tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bertil Ekwall (S) 
Said Fard (L) 
Irene Samuelsson (C) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion 
 Charles Musonda, chef för HR-funktion 

Margareta Udén-Hoff, nämndsekreterare  

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 65 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 26 april, kl. 16.30–18.00. 
 
§ 66 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson med Anna 
Christensen som ersättare.  
Justeringens datum och plats: Måndagen den 29 maj, Sociala omsorgsförvaltningen. 

 
§ 67 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18. 
Ingen närvarande från allmänheten. 
 
§ 68    
Förvaltningschefen informerar   

• Förvaltningschef Monica Svensson informerade om stadsrevisionens årliga granskning 
av Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2016. Målvärdena för tre 
av de sex indikatorerna som Kommunfullmäktige har fastställt är inte uppnådda. Båda 
av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är genomförda. Det är väsentligt 
att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför man inte uppnår mål. Revisonen 
bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Utvecklingsområden är att komplettera förvaltningens riskanalys och nämndens egen 
riskanalys samt att nämnden antar egna regler och anvisningar för intern kontroll. 

• I staden pågår Rädda Barnes stegtävling där arbetsdeltagare inom daglig verksamhets, 
LSS (lagen om särskilt stöd) medverkar. Hälsa är ett fokusområde inom förvaltningen 
som man arbetar med. 

• Sociala omsorgsnämndens Medborgardialogen Välfärdsteknik genofördes 2017-05-10. 
En skriftlig sammanställning kommer inom kort. 

• Första mötet med funktionshindersrådet och presidiet är 2017-05-23. 
 
§ 69   2017/SON0048    
Budgetuppföljning tertial 1, 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 nollresultat 
utifrån åtgärdsplaner för ekonomisk balans i Sociala omsorgsnämnden. Faktorer som 
påverkar årets prognos år tvång i öppenvård som fortsätter enligt tidigare omfattning 
och ny prissättning på köpta tjänster HSV och hemtjänst från Vård och 
Äldrenämnden. Åtgärdsplanerna finns som bilaga i rapporten. 
Beslut  
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad tertialuppföljning med 
helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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§ 70   2017/SON0061     
Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med särskild service 
enligt 9 § 9 LSS   
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2017-04-26 (Dnr2017/SON0029 059) att ge 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram underlag för beslut om förlängning av 
nuvarande avtal, samt att bereda form, tidsplan och projektorganisation för att på 
kommande nämnd fatta beslut om ny upphandling.  Nämnden beslutade också att den 
kommande upphandlingen ska genomföras utifrån Lag om offentlig upphandling 
(LOU) och enligt upphandlingsmodellen pris- och kvalitet. (Dnr2017/SON0061 059). 

Att upphandla enligt LOU innebär att nämnden som uppdragsgivare och beställare av 
ett förfrågningsunderlag tydliggör vad som ska utföras, för vilken tidsperiod och i 
vilken omfattning det ska ske. Utifrån de ställda kraven får anbudsgivare möjlighet att 
lämna anbud som nämnden värderar, i detta fall utifrån pris och kvalitet. Upphandling 
enligt LOU är en förenklad upphandling och nämnden kan förhandla med en eller 
flera anbudsgivare.  
Nämnden har beslutat att modellen pris- och kvalitet ska tillämpas och det innebär att 
det mest fördelaktiga anbudet väljs utifrån en viktad utvärdering av anbudets pris och 
kvalitet. 

Nämnden fattar beslut vid tre tillfällen under upphandlingsprocessen. Beslut om att 
upphandla, inför annonsering besluta om förfrågningsunderlag och efter utvärdering 
av inkomna anbud besluta om tilldelningsbeslut.  

Nämnden är beställare av upphandling av driftsentreprenad för bostäder med särskild 
service enligt LSS, finansierar upphandlingen och utser förvaltningschef till ansvarig 
för genomförandet.  

Presidiet för Sociala omsorgsnämnden är referensgrupp och har en rådgivande 
funktion. Presidiet hålls löpande informerad och stödjer projektet i de 
ställningstaganden som blir aktuella. Presidiet förankrar projektet i partigrupperna och 
förmedlar viktiga synpunkter/viljeinriktningar till förvaltningschef.  

Utifrån rekommendation från Koncerninköp, tillgängliga resurser för 
projektorganisation och semesterperioder är en realistisk tidsplan för att genomföra ny 
upphandling maj 2017 med tillträde 1 februari 2019. Det innebär en förlängning av 
nuvarande avtal med ett år. Om en överprövning skulle bli aktuell finns utrymme för 
att förlänga ytterligare med max 12 månader.  

Förslag 
Gunbritt Johansson (V) yrkar på avslag av ärendet. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att omgående 
inleda arbetet med att genomföra en ny upphandling utifrån LOU och utifrån 
upphandlingsmodellen pris och kvalitet.  
 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa projektorganisation och reviderar 
föreslagen tidsplan och att nuvarande avtal förlängs med 10 månader, tom 2018-11-30. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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Reservation 
Gunbritt Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. 
 
§  71   2017/SON0051     
Remiss motion- Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över miljöpartiets motion 
”Borås stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun.”  
Motionen syftar till att förbättra stadens arbete med mänskliga rättigheter och 
förslagen i motionen är steg för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla 
boråsare.  
HBTQIA-frågor ingår på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag idag. Det är 
väsentligt att det uppdrag som ges till nämnder och bolag möjliggör en samordning 
och integrering i de övergripande förhållningssätten som ska finnas med i 
budgetarbetet.  
I Borås Stad är det allas rätt att vara den man är och få ett gott bemötande både som 
invånare och medarbetare. Det arbete som Borås Stad har inlett innebär att arbetet 
med HBTQIA integreras i de ordinarie strukturerna, vilket är en framgångsfaktor för 
ett målmedvetet och långsiktigt arbete i frågan.  
Förslag 
Wiwi Roswall (M) yrkar för Alliansen, exklusive Liberalerna på att avstyrka 
motionen, enligt bilaga 1.  
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna på att avslå 
motionen, enligt bilaga 2. 
 

 Anne-Marie Ekström (L) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga 3. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag, dels till Alliansens, 
exklusive Liberalerna och Sverigedemokraternas förslag och finner det förstnämnda 
förslaget med övervägande ja besvarat. 
 
Omröstning begärs. Sociala omsorgsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: Den som vill tillstyrka liggande förslag röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har nämnden beslutat enligt Alliansens och 
Sverigedemokraternas förslag. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ernad Suntic (S), Gunbritt Johansson (V), Yvonne 
Persson (S), Pari Mahinpour (V), samt nej av Anna Christensen (M), Wiwi Roswall 
(M), Nils-Åke Björklund och Ann-Charlotte Blomqvist (SD). Anne-Marie Ekström 
(L)avstår. Ordförande Yvonne Persson (S) använder sin utslagsröst och röstar ja. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande och att 
Miljöpartiets motion ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” därmed är 
besvarad samt att översända remissvaret till Kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 5 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2017-05-22 
 
 

 
Reservation 

 Wiwi Roswall (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens, exklusive 
Liberalerna förslag. 

  
 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Sverigedemokraternas förslag. 
  
 Anne-Marie Ekström (L) reserverar sig mot beslutet. 

 
§ 72  
Redovisning av delegationsbeslut   
      
Beslut om avslut av beslutsattest: 
Heli Ropponen Ansvarskod 302903 Slutdatum 2017-01-01 
Anders Solum Faeste Ansvarskod 302902 Slutdatum 2017-01-01 
Lasse Jutemar Ansvarskod 302901 Slutdatum 2017-01-01 
Vanja Myrén Ansvarskod 302900 Slutdatum 2017-01-01 
Johan Anderson Ansvarskod 305091 Slutdatum 2017-01-01 
Martina Hamnebo Ansvarskod 301301 Slutdatum 2017-01-01 
Susanne Ohlsén Ansvarskod 301300 Slutdatum 2017-01-01 
 
Protokoll: 
2017-02-23 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutövn/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-03-20 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-03-27 Socialutskott 
2017-04-20 Lokal samverkansgrupp Myndighetsutöv/HSV   Dnr 2017/SON0026 
2017-04-20 Lokal samverkansgrupp Insats Funktions- Dnr 2017/SON0025 
 hinder/Socialpsykiatri  
2017-04-24 Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-5 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-6 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-7 
2017-05-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0060-8 
2017-05-09 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0040 
  
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna 
 
§ 73       
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser      
Inkomna: 
2017-03-20 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-21 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-21 Nämndbudget 2017 från Kommunstyrelsen Dnr 2016/KS0077 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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2017-03-22 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-23 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-27 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-29 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-21 Mål nr 4509-16 
2017-03-29 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-21 Mål nr 4567-16 
2017-03-30 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-30 Årsredovisning Husbonden Ekonomisk Förening Dnr 2017/SON0053 
2017-03-31 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-04-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
 
2017-04-03 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-24 Mål nr 4382-16 
2017-04-04 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-05 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-05 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 Dnr 2016/KS0670 
2017-04-05 Drogpolitiskt program i Borås Stad från  
 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
2017-04-07 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-04-10 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-20 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-04-13  Mål nr 1065-17 
2017-04-18 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-20 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-04-21 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-25 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-04-19 Begäran om komplettering av redovisning av Kunskapssatsning för 
baspersonal i äldre- och funktionshinderormsorgen, e-post Dnr 2016/SON0017 
2017-04-20 Förvaltningsrätten i Jönköping dom 2017-04-13 Mål nr 1065-17 
2017-04-24 Mailkonversation med entreprenör Dnr 2016SON0061 
2017-04-24 Mailkonversation från anhörig Dnr 2016SON0061 
2017-04-24 Information inför revision av Miljöförvaltningens  
 Livsmedelsinspektör Dnr 2017/SON0066 
2017-04-26 Underlag från Frösunda inför Sociala Omsorgs- 
 nämnden 2017-04-26 Dnr 2016/SON0061 
2017-04-28 Årsredovisning Attendo Dnr 2017/SON0023  
2017-04-28 Nomineringar till Lokalt funktionshinderråd i  Dnr 2017/SON0068 
 Sociala omsorgsförvaltningen från HSO  
2017-04-28 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-04-25 Mål nr 905-17 
2017-05-08 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-05-09 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-05-09 Mål nr 2199-7 
2017-05-09 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen ang. 
 Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar      Dnr2017/KS0334 007 
2017-05-11 Program för jämställdhetsintegrering mm             Dnr 2016/KS0662 026 
2017-05-12 Förvaltningsrätten Jönköping, avskrivning av Mål nr 2059-17 

Avgivna: 
2017-04-20 Komplettering av redovisning av Kunskaps- Dnr 2016/SON017 
satsning för baspersonal i äldre- och  
funktionshinderomsorgen, e-post          
 
Beslut 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 7 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2017-05-22 
 
 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
 

 
 

Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Margareta Udén-Hoff  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Gunbritt Johansson 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 maj 2017. 
 
 
………………………………….. 
Margareta Udén-Hoff 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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