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§ 50   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
16 april 2018, klockan 16.30–17.30.    
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§ 51   

Val av protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunbritt Johansson med 
Wiwi Roswall som ersättare.  

Justeringens den 18 april 2018, Sociala omsorgsförvaltningen.  
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§ 52   

Allmänhetens frågestund 

Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 
Ingen närvarande från allmänheten.      
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§ 53   

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Monica Svensson ger Sociala omsorgsnämnden information 
om att den 17 april ska presidiet träffa samhällsbyggnadsnämnden, temat är 
Sjöboprojektet. Mötet är inom Samhällsbyggnadsnämndens samverkans-
uppdrag att genomföra tillsammans med Fritid och folkhälsonämnden.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudit Borås Stad att delta i ett 
ESF-projekt om att erbjuda jobb till personer som står utanför arbets-
marknaden. Borås har tackat ja och kommer vara en av åtta kommuner som 
ingår i projektet som pågår till år 2020. Huvudprojektägare för Borås Stad är 
Arbetslivsförvaltningen, men Sociala omsorgsförvaltningen kommer att vara en 
av förvaltningarna som är involverade. 

Vidare får nämnden en lägesrapport om semesterrekryteringen. Förvaltningen 
arbetar aktivt med att rekrytera men situationen är ansträngd.  

Den 9 april 2018 skrevs avtalen med Attendo LSS AB.         
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§ 54   

Information om Överenskommelsen mellan 
frivilliga/idéburna organisationer eller föreningar och 
Borås Stad  

Utvecklingsledare Malin Andersson vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger 
Sociala omsorgsnämnden en information om Överenskommelsen mellan 
frivilliga/idéburna organisationer eller föreningar och Borås Stad.   

I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer. 
Liknande Överenskommelser har också skett på regional och kommunal nivå 
runt om i landet. 

Den 21 december 2016 tog kommunfullmäktige i Borås Stad beslut om att ingå 
i Överenskommelsen och flera föreningar och organisationer har redan anslutit 
sig. Överenskommelsen handlar om hur Regeringen, de idéburna organisation-
erna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska 
förhålla sig till varandra när de jobbar tillsammans. Överenskommelsen i Borås 
handlar om hur Borås Stad och De Idéburnas organisationer i Borås ska kunna 
utveckla och fördjupa sitt samarbete.       
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§ 55   

Information om Dataskyddsförordningen, GDPR 

Utredare Malin Stomberg ger Sociala omsorgsnämnden en information om 
Dataskyddsförordningen som är en ny lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 
2018. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen. En Dataskyddslag 
med nationella bestämmelser kommer även komplettera förordningen. Den nya 
lagen omfattar regler för hur organisationer får hantera personuppgifter samt 
vad som är tillåtet i syfte att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks. Dataskyddsförordningens syfte är att skydda personuppgifter 
(integritet), stärka den enskildes rättigheter, skapa enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter inom EU men även modernisera och anpassa till 
det nya digitala samhället.  

En kommunal nämnd som är förvaltningsmyndighet är personuppgiftsansvarig 
för de behandlingar av personuppgifter som nämnden har att utföra.  

Överträdelser kan för kommuner leda till sanktionsavgift på 10 000 000 kronor.   
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§ 56 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. mars 2018  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 
med helårsprognos efter mars månad och skicka den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.            

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 6 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
finns framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. 
Orsaken till den negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning 
av LSS-lagen och den övervältring av kostnader till kommunen som den nya 
tolkningen leder till.    

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning mars 2018     
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§ 57 Dnr SON 2017-00154 007 

Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stad 
budgetprocess 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom en omprövning av budgetprocessen. 
Beslutet översänds till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. 
Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande 
effekter. Mot denna bakgrund har Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har 
en ändamålsenlig budgetprocess. 

Stadsrevisionens bedömning är att budgetprocessen inte är ändamålsenlig.     

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport om Borås Stad budgetprocess      
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§ 58 Dnr SON 2018-00026 1.1.3.1 

Yttrande över Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon.       

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Borås 
Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag till både 
inriktning och uppdrag. Förslaget har skickats på remiss till kommunens 
nämnder och bolag.   

Beslutsunderlag 

1. Plan för laddinfrastruktur för elfordon                  
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§ 59 Dnr SON 2018-00050 1.1.3.1 

Rapport om Behovet av Träffpunkter för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar och som inte har 
daglig sysselsättning  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att översända utredning kring behovet av 
träffpunkt för personer med psykiska funktionsnedsättningar och som inte har 
daglig sysselsättning till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2017 Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utreda 
behov av träffpunkt för personer med psykiska funktionsnedsättningar och för 
personer som inte har daglig sysselsättning.   

Gruppen personer med psykisk funktionedsättning utan daglig sysselsättning är 
en stor, variationsrik grupp. Det finns i Borås Stad både en ”träffpunkt” och 
flera ”mötesplatser” som är öppna för alla invånare. För personer med psykisk 
funktionsnedsättning finns det mötesplatser som drivs av föreningar samt en 
mötesplats som drivs av Sociala omsorgsförvaltningen. Utredarna har kommit 
fram till att det inte finns behov av fler mötesplatser däremot är det ett stort 
behov av aktivitetshus för målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande 
nätverk som tror på deras förmåga samt aktiviteter som det finns evidens för 
och som leder till ökad delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.                 

Beslutsunderlag 

1. Utredning: Behov av Träffpunkter för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som inte har daglig sysselsättning                 
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§ 60 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 förordnande att företräda Sociala omsorgs-            Dnr 2018-00046 
nämnden i domstolar med mera 2018 
  
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Lena Ross  Ansvarskod 300301 Startdatum 2018-03-01 
 
Protokoll: 
2018-03-14 Lokal samverkansgrupp Dnr 2018-00025 
2018-03-19 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2018-00011 
2018-03-26 Socialutskott  
 
Lex Sarah: 
2018-03-21 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande       

Dnr 2018-00024 
2018-03-29 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande    

Dnr 2018-00030 
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§ 61 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.  

Inkomna och avgivna skrivelser 

 Inkomna: 
2018-03-16 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 88,  

Rekommendation om att godkänna överenskommelse om 
munhälsa och uppsökande tandvård, Dnr KS 2018-00054  

2018-03-16 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, 
§ 89, Rekommendation om att godkänna överenskommelse om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,  
Dnr KS 2018-00053  

2018-03-16  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 75, Revidering 
av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten 2018-2020, Dnr KS 2018-00102 

2018-03-21 Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd protokoll  
2018-03-21, Dnr 2018-00041 

2018-03-22 Husbondens ekonomiska förening verksamhets berättelse 2017 och  
verksamhetsplan 2018, Dnr 2018-00043 

2018-03-22 Årsredovisning för Husbonden Ekonomisk Förening,  
  Dnr 2018-00043     
2018-03-29 FUB Borås, resultatrapport 2017, Kärragården,           
  Dnr 2018-00049 
2018-04-03 Bedömning av vidtagna åtgärder, Torstenssonsgatan 4,  
  Dnr 2016-00061 
2018-03-15  Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 
2018-03-16 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 
2018-03-16 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 
2018-03-16 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 
2018-03-16  Protokoll 2018-03-13 Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 539-18 
2018-03-20 Mailkonversation med anhörig, Dnr 2018-00002 
2018-03-28  Protokoll 2018-03-26 Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 539-18 
2018-04-04  Beslut 2018-03-29 Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 1532-18 
2018-04-04 Dom 2018-03-28 Förvaltningsrätten i Jönköping, Mål nr 774-18 

Avgivna: 
2018-03-22 Inbjudan/kallelse till en fortsättning tillgänglighetsarbete den 2 maj 

2018, Dnr 2018-00042        


