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Plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00–19.50 
 

Omfattning 
§ 132 –148 
 

Beslutande ledamöter 
Yvonne Persson (S)   ordförande  
Wiwi Roswall (M)   förste vice ordförande 
Gunbritt Johansson (V)   andre vice ordförande  
Ernad Suntic (S) 
Kyan Tabrizi (MP)   § 132-137, 139-148 
Pari Mahinpour (V)  tjänstgör för Kyan Tabrizi (MP), § 138 
Jolly Bou Rahal (M)   tjänstgör för Anna Christensen (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Irene Samuelsson (C)  tjänstgör för Else-Marie Lindgren (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  tjänstgör för Patric Silfverklinga (SD) 

 

Övriga närvarande 

Ersättare: 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) 
Pari Mahinpour (V)  § 132-137, 139-148   
Sam Siavashee (MP)  § 132-137, 139-148 
Thomas Strand (L)   § 132-137, 139-148 

 
Tjänstemän: 
Monica Svensson, förvaltningschef 
Liz Rehn, verksamhetschef, § 133-135, 139-148 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef, § 133-135, 139-148 
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef, § 133-135, 139-148 

 Jonas Ringström, chef för ekonomifunktion, § 133-135, 138-148 
Mikael Strömberg, chef för kvalitets- och utvecklingsenhet, § 133-135, 138-148 

 Charles Musonda, chef för HR-funktion, § 133-135, 138-148 
Malin Stomberg, sekreterare  
Peder Englund, avdelningschef CKS, § 133-135 
Anders Lindstam, verksamhetsutvecklare CKS, § 133-135 
Jenny Haglund, § 133-135, 138 
Rasmus Lundqvist, koncerninköp,  § 133-135, 138 
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§ 132 
Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum  
den 13 november 2017, klockan 16.30–18.00. Sverigedemokraternas politiska 
beredning har ägt rum den 9 november 2017, klockan 16.30-18.00.  
 
 

§ 133 
Justering och ändring i föredragningslistan 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Wiwi Roswall (M) med  
Gunbritt Johansson (V) som ersättare.  
 
Justeringens datum och plats:  
Onsdagen den 15 oktober 2017, Sociala omsorgsförvaltningen. 
 
Ändring i föredragningslistan 
Ordförande Yvonne Persson (S) meddelar att ärende 5.5 utgår från 
föredragningslistan. 
 
 

§ 134 
Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund kl. 18.02. 
Ingen närvarande från allmänheten. 
 
 

§ 135 

Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, informerar om Borås Stads 
plan för att motverka våldsbejakande extremism 

Borås Stad har inrättat avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) för att 
arbeta strategiskt och långsiktigt mot bland annat våldsbejakande extremism. Både 
genom kunskapshöjande och brottsförebyggande åtgärder inom Borås Stad men även 
med andra berörda aktörer. Avdelningschef Peder Englund och verksamhets-
utvecklare Anders Lindstam från avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet 
besöker Sociala omsorgsnämnden för att ge en information om Borås Stads arbete 
och plan för att motverka våldsbejakande extremism.  
 
I maj 2016 antog Kommunstyrelsen planen Motverka våldsbejakande extremism i Borås 
Stad. Planen utgår från tolv rekommendationer som den nationella samordnaren har 
presenterat för lokalt arbetet mot våldsbejakande extremism. Sociala omsorgsnämnden 
får information om rekommendationerna och hur arbetet pågår inom dessa. 
Rekommendationer som ingår i planen är bland annat dessa tre: Insatser på flera 
preventionsnivåer, Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild och att Följa upp det 
förebyggande arbetet kontinuerligt.   
 
Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen.  
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§  136   Dnr 2017-00122 700 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 137   Dnr 2017-00123 700  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 138    
Information inför beslut om förfrågningsunderlag 

Verksamhetscontroller Jenny Haglund och Rasmus Lundqvist upphandlare från 
Koncerninköp ger Sociala omsorgsnämnden en information om arbetet med 



  PROTOKOLL 4 (9) 
 Sammanträdesdag 
 2017-11-13 
 

 

Utdragsbestyrkande Justerare Justerare 
 
 
 

 

förfrågningsunderlag inför kommande beslut. Vidare får nämnden information om 
tidplanen för upphandlingen.   
 
Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen.  
 
Jäv 
Kyan Tabrizi (MP), Sam Siavashee (MP) och Thomas Strand (L) anmäler jäv, de deltar 
och närvarar inte i handläggningen och beslut av ärendet. För Kyan Tabrizi (MP) 
tjänstgör Pari Mahinpour (V). 

 
 
§ 139    

Förvaltningschefen informerar   

Förvaltningschef Monica Svensson informerar nämnden om följande: 

 Det har genomförts en trygghetsvandring på Hässleholmen.  

 Förvaltningen har under oktober månad haft en övning i krisberedskap. En  
ny plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser är under arbete.   

 En teleslinga har installerats i sammanträdeslokal Säven.  
 

 

§ 140   Dnr 2017-00048 042 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. oktober 

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. 
 

 
§ 141    Dnr 2017-00118 214    

Remiss – Samråd detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. – 
Ynglingagatan, Borås Stad  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över granskning för detaljplan 
för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl., Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 100 nya bostäder i 
blandade upplåtelseformer i Norrmalm. 
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. 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 
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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. 
 
 

§ 142    Dnr 2017-00129 214    

Remiss – Samråd detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, 
Borås Stad  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av 
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder med särskild service enligt 
LSS, (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) på en tidigare obebyggd 
yta. Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det tillskapas nya bostäder 
för denna målgrupp, då det är brist på bostäder för personer som fått beviljat beslut 
om insats i form av boende enligt LSS-lagstiftningen. 
 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget, med tillägget att det är att föredra, att 
uppföra byggnaden i ett plan, sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det 
styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 
1:90, Borås Stad. 
 
 

§ 143   Dnr 2017-00132 732    

Remiss – Riktlinjer för hemtjänst 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst”.  
 
Vård- och äldrenämnden har utarbetat förslag till nya riktlinjer för hemtjänst. 
Förslaget är en revidering av de riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige den 24 
april 2014, § 44. Det reviderade förslaget samlar de olika beslut som tagits angående 
hemtjänst.  
 
Borås Stads riktlinjer utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till 
personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin 
dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. 
Det görs alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen syftar till 
att uppnå likvärdiga bedömningar.  
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Riktlinjerna är tillämpbara för Sociala omsorgsnämndens målgrupp. 
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 
”Riktlinjer för hemtjänst” och översända det till Vård- och äldrenämnden. 
 
 

§ 144   Dnr 2017-00131 734    

Remiss – Riktlinjer för vård- och omsorgsboende  

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens förslag till ”Riktlinje för bistånd till vård- och omsorgsboende”.  
 
I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se över riktlinjer för vård- 
och omsorgsboende och har utarbetat förslag. Riktlinjen utgår från Socialtjänstlagens 
intentioner och vänder sig till personer som på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd 
och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. 
 
Borås Stads riktlinje utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till 
personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin 
dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. 
När behovet av omvårdnad, trygghet och tillsyn är så omfattande att det inte längre 
kan tillgodoses i den egna bostaden, ska Borås Stad erbjuda vård- och omsorgsboende. 
Det görs alltid en individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjen syftar till 
att uppnå likvärdiga bedömningar. 
 
Riktlinjerna är tillämpbara för Sociala omsorgsnämndens målgrupp. 
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom och godkänna förslag till 
”Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende” och översända det till Vård- 
och äldrenämnden. 
 
 

§ 145   Dnr 2017-00134 739    

Förslag om fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV    

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet innebär att 
personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har beslut om daglig 
verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig verksamhet.      
    
Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 
verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 
omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och ickevalsalternativet 
för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  
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Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet inom 
Borås Stads valfrihetssystem: Aktivitetshuset Kamgarn, Bondgården, Primacura Media 
och Stallyckan/Kusehuset. Totalt finns avtal på 106 platser hos privata utförare.  
Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  
 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ersättningsbeloppen 
för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,3 %, vilket motsvarar ett 
genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2018.      
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag och översänder det till 
Kommunstyrelsen för beslut.        
 
 

§ 146    Dnr 2017-00125 006   

Sociala omsorgsnämndens och socialutskottets sammanträdesdagar 
2018 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar måndagar,  
klockan 17.30, 2018:  
29 januari, 26 februari, 26 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 21 augusti (tisdag),  
24 september, 22 oktober, 19 november och 10 december.  
 
Sociala omsorgsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för nämndens 
socialutskott måndagar, klockan 15.30, 2018: 
29 januari, 26 februari, 26 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti,  
24 september, 22 oktober, 19 november och 10 december. 
 

 

§ 147     

Redovisning av delegationsbeslut  

Protokoll 
2017-10-09 Förvaltningens samverkansgrupp      Dnr 2017-00010 
2017-10-12 Lokal samverkansgrupp insats FH/Socialpsyk.     Dnr 2017-00025  
2017-10-12  Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV        Dnr 2017-00026 
2017-10-16  Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-10-26  Utredning lex Sarah SoL, risk för missförhållande    Dnr 2017-00109  
2017-11-02  Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande    Dnr 2017-00114    

 
Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 
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§ 148 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna 
2017-10-06 Brev från Bokwall Rislund advokatbyrå,               Dnr 2017-00038  

ombud för Frösunda Omsorg AB, om viteskrav  
Södervärnsgatan 6A 

2017-10-09  Mailkonversation med anhörig              Dnr 2016-00001 
2017-10-12  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-05     Mål nr 3112-17 
2017-10-23  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-18     Mål nr 328-17 
2017-10-24  Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-23     Mål nr 3624-17 
2017-10-25  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen              Dnr 2017/KS 0634  

2017-10-02, § 470, Regler för säkerhetsskyddsarbete  
i Borås Stad 

2017-10-27  Inbjudan till årligt stormöte inom Överenskommelsen  
i Borås – Nu gör vi verkstad! 

2017-10-31  Mailkonversation med anhörig              Dnr 2016-00001 
2017-11-01   Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-10-31     Mål nr 2199-17 
2017-10-30   Beslut IVO, 2017-10-27 (Dnr 8.5-4565/2017-41)    Dnr 2017-00055  
2017-11-01   Meddelande från IVO gällande kommande              Dnr 2017-00055 

omprövning i beslut från IVO, 2017-10-27  
(Dnr 8.5-4565/2017)     

2017-11-01   Beslut IVO, 2017-11-01 (Dnr 8.5-4565/2017-44)    Dnr 2017-00055 
2017-11-01   Minnesanteckningar 2017-09-05, Möte i Politisk  

referensgrupp för Sociala boendefrågor.  
2017-11-03   Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-11-01         Mål nr 2795-17  
Avgivna 
2017-10-19 Svar om vitesföreläggande Södervärnsgatan 6A       Dnr 2017-00038 
 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 

 
 

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

Malin Stomberg    Monica Svensson  

Sekreterare   Förvaltningschef 
 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………..        …………………………………….. 
Yvonne Persson  Wiwi Roswall  
Ordförande Justerare 
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 november 2017. 
 
 
………………………………….. 

Malin Stomberg 


