
  PROTOKOLL 1 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-08-22 
 
 

 
Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–19.07 
 
Omfattning 
§ 91 – 106 
 
Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)  ordförande  
Wiwi Roswall (M)  förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)  andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Kyan Tabrizi (MP) tjänstgör för Hanna Bernholdsson (MP)  
Anna Christensen (M)  
Anne-Marie Ekström (L) 
Else-Marie Lindgren (KD)  
Patric Silfverklinga (SD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Pari Mahinpour (V)   
Irene Samuelsson (C) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, 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 

Marita Magnusson, nämndsekreterare  
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§ 91 
Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 22 augusti, kl. 16.30–18.00. 
 
 
§ 92 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie Ekström med  
Patric Silfverklinga som ersättare.  
Justeringens datum och plats:  
Torsdagen den 24 augusti, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Tillägg i föredragningslistan 
Ordföranden meddelar tillägg av två ärenden till föredragningslistan: 
4.10 Arvode för deltagande på informationsmöte om sociala investeringar i  
 Borås Stad 29 augusti 2017. 
4.11 Svar till IVO på begäran om redogörelse. 
 
 
§ 93 
Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.02–18.25. 
En person närvarande från allmänheten. 
 
 
§ 94   
Förvaltningschefen informerar  
Förvaltningschef Monica Svensson informerar om:  
• Inbjudan till information om sociala investeringar i Borås Stad, hållbar stadsdel 

Sjöbo 29 augusti. Representanter ur Sociala omsorgsnämndens samtliga tre 
partigrupper har anmält deltagande. 

• Inbjudan till heldag 13 september om trygg och säker kommun. Presidiet deltar på 
förmiddagen. På eftermiddagen deltar presidiet i sammanträde med nämndens 
lokala funktionshinderråd. 

• Kommunstyrelsen redovisade e-petitioner på sammanträdet den 21 augusti, 
inlämnade från hösten 2013 fram till april 2017. Sociala omsorgsförvaltningen har 
besvarat en e-petition 8 augusti om att Borås kommun behöver en handlingsplan 
för hur självmorden ska minska. Redovisas som avgiven skrivelse på dagens 
sammanträde med Sociala omsorgsnämnden (dnr 2017/SON0043). 

• Övergripande beskrivning av resultatet för öppna jämförelser för individ- och 
familjeomsorg, social omsorg och socialpsykiatri har publicerats på Borås Stads 
hemsida. Arbete med resultatet av öppna jämförelser pågår inom förvaltningen. 
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• Arbetet med uppföljning av utförare för driftsentreprenad har resulterat i brev till 
Frösunda Omsorg AB om vite på grund av brister i avtalet Driftentreprenad 
bostäder med särskild service enligt LSS. Brevet har undertecknats av ordföranden 
idag och översänds till Frösunda Omsorg AB med anledning av påtalade brister 
gällande kvalitets- och ledningssystem på Södervärnsgatan 6 A.  

• Verksamhetscontroller Jenny Haglund informerar om nuläget i upphandlings-
processen för driftsentreprenaderna. Vikten av absolut sekretess fram tills 
tilldelningsbeslut har tagits påtalas. Sekretessavtal ska undertecknas av alla som 
arbetar med upphandlingen, delas ut och undertecknas av nämndens närvarande 
ledamöter och ersättare under dagens sammanträde. 

 
§ 95   2017/SON0048 042    
Månadsuppföljning och prognos till och med juli 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 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. 

 
§ 96   2017/SON0083 041    
Budget 2018    
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 657 500 tkr. Beräknade 
kostnadsökningar för 2018 är 2,7 % för personalkostnader och 1,9 % för övriga 
kostnader. Denna uppräkning innebär att nuvarande nivå kan bibehållas men för 
nämnden tillkommer ökade kostnader för volymökningar, vilka nämnden äskar medel 
för. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden har avsatt 1 % av nämndens kommunbidrag i buffert för 
oförutsedda kostnader vilket motsvarar 6 575 tkr. 
 
Sociala omsorgsnämnden beslutar: 

Att föreslå Kommunfullmäktige ge Sociala omsorgsnämnden täckning för de 
volymökningar som beskrivs i äskandelistan. 

Att fastställa budget för 2018:1 med tillhörande bilagor. 

Att godkänna förslag till Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning och överlämna till Kommunfullmäktige för fastställande. 

Att översända budget 2018:1 med tillhörande bilagor till Kommunstyrelsen. 
 
Allianspartierna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet av detta ärende. 
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§ 97    2016/SON0099 006    
Extra sammanträde Sociala omsorgsnämnden 20 december  
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2017-05-22, § 70, om upphandling 2018 av 
driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt 9 § 9 LSS. 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. 
 
För beslut om förfrågningsunderlag föreslås att Sociala omsorgsnämnden beslutar om 
extra sammanträde 20 december 2017, klockan 16.00.  
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna föreslås ske samma dag, 
20 december, klockan 15.00–16.00. 
Nämndens sammanträde hålls inom stängda dörrar då ärendet omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 § 2 st. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att extra sammanträde för beslut om 
förfrågningsunderlag inför upphandling av driftsentreprenad bostäder med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS äger rum 20 december, klockan 16.00. 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker samma dag,  
20 december, klockan 15.00–16.00. 
 
 
§ 98    2014/SON0185 102    
Val av ersättare till Sociala omsorgsnämndens socialutskott   
För beslut i individärenden inom Sociala omsorgsnämndens myndighetsutövning 
fattas besluten i ett socialutskott. Val av ledamöter till socialutskottet beslutas av 
Sociala omsorgsnämnden. Socialutskottet består av fem ledamöter, varav tre ordinarie 
och två ersättare. De ordinarie ledamöterna består av två från majoriteten och en från 
oppositionen. Ersättarna består av en från majoriteten och en från oppositionen. 
 
Ledamöter och ersättare i socialutskottet: 
Ernad Suntic (S), ordförande 
Anna Christensen (M), vice ordförande 
Pari Mahinpour (V), ledamot 
Bertil Ekwall (S), ersättare 
Anne-Marie Ekström (L), ersättare 
 
Bertil Ekwall (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Sociala omsorgsnämndens 
socialutskott. Till ny ersättare föreslås nämndens ordförande Yvonne Persson (S). 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden utser Yvonne Persson (S) till ersättare i socialutskottet. 
 
Patric Silfverklinga (SD) deltar inte i beslutet med anledning av att det tredje blocket  
inte är representerat i Sociala omsorgsnämndens socialutskott. 
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§ 99    2017/SON0088 214    
Samråd detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset,  
Borås Stad    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan för 
Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad (BN2015-1920). 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploatering p kv. Eko 10 genom 
påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt 
bevara husets kulturhistoriska värde. Planen syftar också till att omvandla viss del av 
kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för torgändamål. 
 
Vid ett kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt 
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 
bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är också 
viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande framkomlighet för 
personer med funktionsnedsättning är god. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
§ 100    2017/SON0090 004    
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanterings-
systemet Ciceron    
Kommunstyrelsen har 2017-06-12, § 307, beslutat om gallring av pappershandlingar 
efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron. Kommunstyrelsen uppmanar 
samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta beslut i denna 
fråga. 
 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. 
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan 
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer 
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanterings-
process som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappers-
handlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.   
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar: 

Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanterings-
systemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Sociala omsorgsförvaltningen ha säkerställt att  

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 
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− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från och med 2018-01-01. 
 
 
§ 101   2017/SON0095 214    
Granskning av detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, 
Borås Stad    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för detaljplan 
för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad (BN 2015-017). 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. 
Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan 
skolverksamhet eller vårdboende.  
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett kommande bostadsbyggande 
vill nämnden framhålla behovet av boende enligt LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det är också viktigt, som framgår i planen, att 
tillgängligheten gällande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är god. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
§ 102   2017/SON0096 214    
Samråd detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd    
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd för detaljplan 
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl Räfseryd (BN 2017-804). 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av upp till c:a 460 bostäder och 
förskola inom fastigheten. Bostäderna kan vara radhus, parhus eller fristående villor 
samt flerbostadshus. Inom planområdet föreslås även en mindre centrumpunkt med 
lokaler i bottenvåningarna på närmast omgivande bebyggelse.  
 
Vid ett kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla att området verkar vara 
mycket lämpligt för ett boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)exempelvis för ett gruppboende med enplanslösning. Behovet av 
boenden enligt LSS är stort. Det är också viktigt att tillgängligheten gällande 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är god. Sociala 
omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 103   2016/SON0099 006    
Arvode för deltagande på informationsmöte om sociala investeringar i 
Borås Stad 29 augusti 2017 
Sociala omsorgsnämnden har fått kallelse till informationsmöte om sociala 
investeringar i Borås Stad. På uppdrag av sociala investeringars politiska 
beredningsgrupp kallas berörda nämnder och tjänstemän från förvaltningar och bolag 
som kommer att involveras i ett tidigt skede. Syftet med mötet är att informera om 
projektet att påbörja ett förebyggande arbete kring hela stadsdelen Sjöbo.  
 
Informationsmötet hålls den 29 augusti, kl. 17.00–18.30, på Textile Fashion Center i 
Borås. 
Anmälan: Varje nämnd meddelar till respektive förvaltningschef hur många som 
deltar. 
 
Informationsmötet är arvodesgrundat 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. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och förlorad 
arbetsinkomst för deltagande på informationsmöte om sociala investeringar den  
29 augusti 2017 i enlighet med gällande reglemente. 
 
 
§ 104   2017/SON0101 734    
Svar till IVO på begäran om redogörelse – Teknikgatan 11 
Ärendet har lagts på bordet till dagens sammanträde. 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en tillsyn av gruppbostaden 
Teknikgatan 11 med anledning av att man tagit del av uppgifter om att gruppbostaden 
skulle ha varit stängd under vecka 28, 2017. 
 
Då det har sammanfallit att alla hyresgäster under vecka 28 varit på semester utanför 
gruppbostaden har samtidigt personal och vikarier varit medvetna om att om 
hyresgäst önskat komma hem tidigare än planerat, infinna sig snarast på arbetet. Det 
har varit klart uttalat att om någon av hyresgästerna velat avbryta sin semester så 
bemannas gruppbostaden direkt.  
 
Det är viktigt att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt och det kan inte 
anses vara rimligt att gruppbostaden skulle vara bemannad under en vecka då inga 
hyresgäster är hemma i sin bostad. 
 
Vikarierande enhetschef har varit informerad och haft tillgång till personal och 
vikariers telefonnummer för att tillsätta personal om så behövts. Telefonnummer till 
vikarierande enhetschef har funnits på gruppbostaden och hos kommunens växel vid 
behov av kontakt.  
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Nämnden kan se att det borde lämnats en skriftlig information om kontaktuppgifter 
om vikarierande enhetschef till anhörig/ god man under ordinarie chefs semester och 
inte endast en hänvisning till kommunens växel där uppgiften om telefonnummer och 
namn fanns.   
En rutin kommer att upprättas så att det alltid går ut skriftlig information till 
hyresgästens företrädare om en sådan situation uppstår igen. 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat svar och översänder det till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
 
§ 105    
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Sara Holmberg Ansvarskod 305091 Startdatum 2017-05-16 
Jesper Henriksson Ansvarskod 306542 Startdatum 2017-06-09 
Christin Widén Ansvarskod 308509, 308511, 308522 Startdatum 2017-07-09 
Martina Hamnebo Ansvarskod 308501, 308517, 308525, Startdatum 2017-07-12 
 308528 
Emelie Karlsson Ansvarskod 308151, 308184 Startdatum 2017-08-01 
Marie Lindstrand Ansvarskod 306103, 306106 Startdatum 2017-08-01 
 
Protokoll: 
2017-04-18 FSG Sociala omsorgsförvaltningen Dnr 2017/SON0010 
2017-05-18 LSG Myndighetsutövning/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-05-18 LSG FH Socialpsykiatri Dnr 2017/SON0025 
2017-05-23 Sociala omsorgsnämndens lokala  Dnr 2017/SON0068 
 funktionshinderråd 
2017-06-15 LSG Myndighetsutövning/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-06-15  LSG FH Socialpsykiatrin Dnr 2017/SON0025 
2017-06-12  Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0063 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0064 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0067 
2017-07-18 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0092 
2017-08-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0086 
 
Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
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§ 106 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
 
Inkomna: 
2017-05-22 Minnesanteckningar från gemensamma  
 presidieöverläggningar 
2017-06-01 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-05-24 Mål nr 3461-16  
2017-06-02 Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet 
 2017-03-01 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-05-15, Dnr 2016/KS0538 

§ 274, kompletterande anvisningar Personal- och 
kompetensförsörjningsplan  

2017-06-02 Borås Stads remissyttrande över förslag om Dnr 2017/KS0315  
 ändrade övergångsbestämmelser för den före- 
 slagna lagen om samverkan vid utskrivning från  
 sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-05-15, Dnr 2017/KS0344 
 § 280, samarbetsavtal för försörjning av  
 personliga hjälpmedel  
2017-06-02 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
 – Återkoppling avseende: Finansiering av  
 nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveck-  
 lingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2016/KS0356 
 2017-05-18, § 110, rapportering ej verkställda  
 gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 december 2016 
2017-06-07 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-06-05  Mål nr 2430-17 
2017-06-07 Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 2016/SON0034 
 2017-05-31 om tillsyn med anledning av att  
 Borås Stad överlämnat driften av verksamheterna  
 enligt 17 § LSS – IVO avslutar ärendet 
2017-06-08 Inbjudan till Integrationsdagen 2017-11-07 
2017-06-08 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-06-01 Mål nr 3619-16 
2017-06-09 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-06-09  Mål nr 2307-17 
2017-06-08 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-06-09 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-06-12 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-06-13 Mailkonversation entreprenör samt Dnr 2016/SON0061 
 åtgärder avseende oanmäld verksamhetstillsyn Dnr 2017/SON0061 
2017-06-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-13 Mål nr 2108-16 
2017-06-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-13 Mål nr 4964-16 
2017-06-19 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 1065-17 
2017-06-20 Kommunstyrelsen PM ”Revisionsrapport  Dnr 2017/KS0165 
 – Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad” 
2017-06-20 Kommunstyrelsens skrivelse om detaljplane- Dnr 2015/KS0327 
 uppdrag för bostäder på Sörmarksliden och  
 Färgargatan  
2017-06-20 Kommunstyrelsen – Ekonomiska ramar 2018 Dnr 2017/SON0083 
2017-06-20 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-08 Mål nr 1109-17 
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Inkomna (forts): 

2017-06-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 4320-16 
2017-06-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 3839-16 
2017-06-27 Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Dnr 2017/SON0032 
2017-06-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-12, Dnr 2017/KS0200 
 § 312, Kommunstyrelsens delegationer 
2017-06-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-12, Dnr 2017/KS0182 
 § 306, gallring av information i LIS 
2017-06-27 Meddelande från Inspektionen för vård och  Dnr 2017/SON0091 
 omsorg (IVO) om inkommen skrivelse LSS 
2017-06-28 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-27 Mål nr 3043-17 
2017-06-28 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-28 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2014/SON0185 
 2017-06-15, § 121, avsägelse av förtroende- 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval  
2017-06-28 Skrivelse från Frösunda, kompletterande  Dnr 2016/SON0061 
 åtgärder efter oanmäld verksamhetstillsyn 
2017-06-28 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-29 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-29 Lokalresursplan Borås Stad 2018–2020 Dnr 2016/LN0123 
2017-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2016/SON0030 
 § 348, utredning om möjlighet att införa 
 ”följa med-kort” 
2017-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2017/KS0181 
 § 346, redovisning av rapporterade lex Sarah 
 och lex Maria-ärenden verksamhetsåret 2016 
2017-06-30 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-17 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-04 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-08-02 Mål nr 2195-17 
2017-08-04 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-07 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 2016/SON0041 
 IVO, om ändring av tillstånd för bostad med 
 särskild service för vuxna, gruppbostad, enligt  
 LSS - byte av föreståndare för Frösunda  
 Omsorg AB vid Sturegatan 8, Södervärnsgatan 6 A,  
 Söderängsgatan 14 och Våglängdsgatan 91 B  
2017-08-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 

 

Avgivna: 
2017-08-08 Yttrande över e-petition om att Borås kommun Dnr 2017/SON0043 
 behöver en handlingsplan för hur självmorden 
 ska minska 

 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 



  PROTOKOLL 11 (11) 
 Sammanträdesdag 
 2017-08-22 
 
 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 

 
 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Marita Magnusson  Monica Svensson  
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Anne-Marie Ekström 
Ordförande Justerare 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 augusti 2017. 
 
 
………………………………….. 
Marita Magnusson 
 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
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