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§ 65   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 8 
juni 2020, klockan 16.30–17.15     
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§ 66   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ismeta Dzafic med Ernad 
Suntic som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 10 juni 2020, Sociala omsorgsförvaltningen     

 

Tillägg till dagordningen: 

Ett nytt ärende, Daglig verksamhet och Bageriet, har anmälts till dagens 
sammanträde. Ordföranden meddelar att detta läggs till i dagordningen som 
punkt 6, numrering av resterande ärenden förskjuts. 

 

Ordförande meddelar att beslut om eventuellt öppnande av daglig verksamhet, 
som tillfälligt stängts på grund av corona-viruset, tas på ett extrainsatt 
nämndsammanträde den 3 augusti utifrån då gällande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten.  
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§ 67   

Förvaltningen informerar 
Förvaltningens information läggs som punkt 4 och 5 i dagordningen för dagens 
sammanträde.      
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§ 68 Dnr SON 2020-00090 1.1.3.1 

Information: Individuppföljning daglig verksamhet 
 

Sedan Daglig verksamhet stängdes 23 mars har brukarnas verkställighet av 
insatsen Daglig verksamhet pausats. Det är viktigt för förvaltningen att följa 
upp hur stängningen har påverkat våra brukare, och därför har förvaltningen 
arbetat med individuppföljning utifrån ett flertal faktorer. Individuppföljningen 
kan användas som underlag för att fatta beslut om ett eventuellt öppnande av 
Daglig verksamhet, men också som en information om förvaltningens arbete 
under stängningen.        
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§ 69 Dnr SON 2020-00091 1.1.3.1 

Information: Nämndens målarbete 
 

Förvaltningen behöver arbeta med våra mål för att ledningen gemensamt ska 
styra åt samma håll och för att alla medarbetare ska förstå sin roll i 
organisationen. Arbetet med att ta fram mål för verksamheten startade 13 maj 
tillsammans med presidiet.        
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§ 70 Dnr SON 2020-00085 1.1.3.1 

Daglig verksamhet och Bageriet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 2: 

- Bageriet blir kvar inom förvaltningen som en del av den dagliga verksamheten. 
Sociala omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till minskade lokalhyror för att inför 2021 vara i fas med tilldelad 
budget. Detta då område 3 har ett behov av ytterligare besparingar på ca 1 
miljon för 2021.   

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet).     

Sammanfattning av ärendet 
 

Social omsorgsförvaltningen har inför år 2020 ett besparingskrav på cirka 
21 000 tkr utifrån bokslut 2019 och effektiviseringskrav. Förvaltningen har 
inför sociala omsorgsnämnden presenterat en åtgärdslista med en budget i 
balans. När det gäller område 3 och daglig verksamhet behöver område 3 sänka 
sina kostnader med ca 5 miljoner kronor under 2020, detta på grund av att 
verksamheten är konkurrens utsatt enligt lagen om valfrihet (LOV). Genom att 
lägga ned bageriet räknade sociala omsorgsnämnden med att under 2020 göra 
en total besparing på 325 tkr och för 2021 när helårseffekten visar resultat, en 
besparing på 1 050 tkr. Bageriet har under 2020 två personal till en kostnad av 
975 tkr samt 5 deltagare. Det har visat sig bli svårare än planerat att hitta 
fullgoda ersättningsplatser för deltagarna. Sociala omsorgsnämnden gör den 
samlade bedömningen att det blir svårt att acceptera en sådan försämring för 
dessa deltagare och Sociala omsorgsnämnden gör den bedömningen att det inte 
längre är genomförbart med en nedläggning. Sociala omsorgsnämnden är 
medvetna om att intäkterna via extern försäljning har minskat de senaste åren. 
Under 1 januari 2019 - 25 mars 2020 har bageriet sålt för 108 tkr inom Borås 
stad.    

Specificerat: 

Sociala omsorgsförvaltningen 93.862 kr 

Förskoleförvaltningen 1.288 kr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 470 kr 

Arbetslivsförvaltningen 522 kr 

Vård- och äldreförvaltningen 11.871 kr 
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Förslag 

Förslag 1. Bageriet blir kvar inom förvaltningen som en del av den dagliga 
verksamheten.  

 

Förslag 2. Bageriet blir kvar inom förvaltningen som en del av den dagliga 
verksamheten. Sociala omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheterna till minskade lokalhyror för att inför 2021 vara i fas 
med tilldelad budget. Detta då område 3 har ett behov av ytterligare besparingar 
på ca 1 miljon för 2021.   
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§ 71 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. maj 2020  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning t.o.m. maj 
2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -609 tkr fram till och 
med maj. Prognosen för helåret är ett underskott med -9 000 tkr, där -5 000 tkr 
är extra kostnader relaterade till corona-viruset och -4 000 tkr avser överflyttade 
brukare från Vård- och äldrenämnden.  

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL 
har ökat som ett resultat att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON fick ingen budget för de 
överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits. Nämnden har i samband med 
tertialrapporten begärt kompensation för 2020 års kostnader som uppskattas till 
4 000 tkr.        

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning t.o.m. maj 2020                  
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§ 72 Dnr SON 2020-00038 1.1.3.1 

Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat 
vårdenhet för palliativ vård 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård” och skickar yttrandet till 
Kommunstyrelsen.   

Reservationer 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Förslag 
Yvonne Persson (S) föreslår att nämnden avstyrker motionen. 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) föreslår att nämnden tillstyrker motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Yvonne Persson (S) frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller 
eller avslår Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag och finner att nämnden 
avslår förslaget.      

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att Borås Stad har tidigare bedrivit ett separat hospice med 
elva platser på Våglängdsgatan, men att detta hospice lades ner 2013. 
Vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet 
Sörmarksgatan 207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. På Sörmarksgatan 207 
vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa ingrepp eller är 
under utredning för framtida boende, och dels patienter som vårdas i livets 
slutskede. Motionären anser att det är olämpligt att blanda de olika 
patientgrupperna. Målet med vistelse på hospice är att främja livskvalité och ge 
trygghet, men motionären anser dock att det viktigaste är att särskilja vård för 
svårt sjuka i livets slutskede från rehabilitering och utredningsfall av personer 
som inte är döende. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden får 
i uppdrag att ta initiativ till att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende för 
palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar uppdragen mellan huvudmännen. 
Kommunen ansvarar för kommunal hemsjukvård som inkluderar sjuksköterska, 
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arbetsterapeut och fysioterapeut. Hospicevård kräver specialistkompetens och 
läkartillgång som inte finns i kommunen och inte ryms inom hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Kommunal hospice är ovanliga och de flesta hospice drivs 
genom stiftelser. 

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på 
respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt 
psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för 
människor i livets slutskede. 

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienter i ett skede när sjukdomen inte 
längre svarar på kurativ (botande) behandling och när kontroll av smärta, eller 
andra symtom och problem av psykologisk, social och existentiell art är av 
största vikt. Den största delen av den palliativa vården sköts av kommunernas 
hemsjukvård. Västra Götalandsregionen bedömer att cirka tio procent av 
patienterna behöver specialiserad palliativ vård. Den kan då utföras av särskilda 
team i patientens hem ibland i samverkan med hemsjukvården, på speciella 
vårdavdelningar eller på ett hospice. I Västra Götalandsregionen finns tre 
hospice i Göteborg och ett i Lidköping. 

På Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs specialiserad palliativ vård av ett 
multiprofessionellt palliativt team, PRIS (Palliativt Resursteam i Södra 
Älvsborg). Teamets verksamhet bedrivs både som öppenvård, ofta i samverkan 
med hemsjukvård och hemtjänst, och slutenvård vid särskilda palliativa 
vårdplatser. Palliativ vård från PRIS förutsätter en remiss. Södra Älvsborgs 
sjukhus arbetar alltså redan strukturerat med palliativ vård. 

  Korttidsboendet Sörmarksgatan 207 är uppdelat i tre korridorer varav en 
korridor är avsatt för personer med inriktning palliativ vård. Korttidsboendet 
arbetar i lag, med ett lag per korridor för att förbättra kontinuiteten. Laget som 
arbetar med palliativ inriktning består av personer som önskar att arbeta med 
denna vårdform och som bedöms särskilt lämpliga för inriktningen. Både 
arbetslaget och brukare är knutna till en sjuksköterska som har inriktning 
palliativ vård. Eftersom enheten är delad i korridorer är olika patientgrupper 
inte blandade. Det har heller inte inkommit några synpunkter kring varken 
boendets utformning eller indelningen av brukare/patienter. 

 Processen ”Att säkerställa en god palliativ vård i livets slutskede” är en 
gemensam process för Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen. Processen med tillhörande instruktioner och rutiner 
färdigställdes hösten 2019 och en implementering i berörda förvaltningar sker 
under våren 2020. I processen finns i nuläget en kompetensplan framtagen för 
legitimerad personal samt enhetschefer i vårdnära verksamheter. Under 2020 
kommer ett utbildningsmaterial/kompetensplan utarbetas som riktar sig till 
baspersonalen samt handläggarna. 

Verksamhetssystemet Viva kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många 
som beviljats korttidsplats för vård i livets slutskede. Social omsorgsnämnden 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-08 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

saknar även statistik som visar om, och i så fall var, den enskilde väljer att få sin 
vård och omsorg i livets slutskede. 

Sociala omsorgsnämnden ser idag inget behov av hospice och håller på att 
utveckla och kvalitetssäkra processen för palliativ vård.  

               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion - Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård               
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§ 73 Dnr SON 2020-00009 1.1.3.1 

LUPP 2017 - delrapportering åtgärdsplan 1,5 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner delrapportering av LUPP 2017 – 
åtgärdsplan 1,5 år och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 
1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut.  

Sociala omsorgsnämndens arbete med åtgärderna beskrivs i bifogad tabell.               

Beslutsunderlag 
1. LUPP – delrapportering 1,5 år, Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 74 Dnr SON 2020-00068 1.2.4.1 

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för 
Sociala omsorgsnämnden 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga revisionsredogörelse och 
revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2019 till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och 
årsredovisning 2019. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i 
kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning.  

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut 
konstaterar vi att målvärdena för två av de tre indikatorer som 
Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Kommunfullmäktiges enda 
uppdrag till nämnden är genomfört.  

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i 
Sociala omsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar 
och kontroller gällande hantering av avgifter.  

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämnden gör olika former av 
avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om nämnden 
fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Sociala omsorgsnämnden bedöms 
inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra 
transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.  

Stadsrevisionen bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har 
bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Revisionen bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Stadsrevisionen tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019.               

Beslutsunderlag 
1. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 
2019 
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§ 75 Dnr SON 2020-00080 1.1.3.1 

Initiativärende: Angående Daglig verksamhet - Vingen 
och Bageriet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna, då 
ärendets innehåll behandlats i ärende Daglig verksamhet och Bageriet, §70.        

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna anmäler ett initiativärende till Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde den 8 juni: 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- att den Dagliga verksamheten Vingen blir kvar med sina brukare och 
verksamheter, alternativt att samtliga brukare flyttar till andra lämpliga centrala 
lokaler; dels för snickeri och dels för vävning där verksamheterna kan fortsätta 
och att grupperna inte splittras  

- att Bageriet blir kvar där brukare och handledare återupptar 
bageriverksamheten på Östermalm, så snart det blir möjligt att öppna våra 
dagliga verksamheter efter Covid19. En utökad marknadsföring skulle ge 
bageriet ökad försäljning.            

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende (SD), 2020-05-25: Angående Daglig verksamhet - Vingen och 
Bageriet                
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§ 76 Dnr SON 2020-00087 1.1.3.1 

Hantering av habiliteringsersättning vid brukares 
frånvaro 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att habiliteringsersättning till brukare som 
har sin dagliga verksamhet/dagliga sysselsättning via Jobb resurs ska utgå i 
enlighet med förslag 3: 

- Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av Coronaviruset 
ersätts som om brukaren varit närvarande. Vid bedömningen av hur många 
dagar brukaren har rätt till ersättning för görs en genomsnittlig beräkning av 
hur många dagar per månad brukaren varit närvarande under de senaste sex 
månaderna. Övrig frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och 
riktlinjer.  

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) lämnar en 
protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet).       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att tillfälligt stänga daglig verksamhet 
som drivs i kommunal regi. I syfte att minska risken för smittspridning av 
Covid-19 tillåts inte heller brukare som bor i kommunala bostäder med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS delta 
i daglig verksamhet som drivs i privat regi enligt lagen om valfrihetssystem. 
Daglig verksamhet/daglig sysselsättning som bedrivs via Jobb resurs berörs inte 
av stängningen. Fråga är om och hur habiliteringsersättning vid frånvaro ska 
utbetalas till de brukare vars verksamheter inte är stängda.  

Följande tre alternativ att hantera ersättningen vid brukares frånvaro föreslås: 

1. Frånvaro hanteras enligt idag gällande rutiner och riktlinjer, dvs den 
enskilde får ersättning endast för de dagar denne är närvarande på sin 
verksamhet. 

2. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer.   

3. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Vid 
bedömningen av hur många dagar brukaren har rätt till ersättning för 
görs en genomsnittlig beräkning av hur många dagar per månad 
brukaren varit närvarande under de senaste sex månaderna. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer.   
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§ 77 Dnr SON 2020-00079 1.1.3.1 

Måltidskostnad daglig verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att daglig verksamhet i fortsättningen ska 
servera lunchmåltid till självkostnadspris.        

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budgetöversynen av daglig verksamhet/sysselsättning har 
kostnaderna för lunchen setts över. I nuläget betalar alla deltagare 50 kr för 
lunchen oavsett den faktiska kostnaden och verksamheten står för 
mellanskillnaden. Inköpspris och transportkostnad per portion varierar. 

Lunchpriset ska vara till självkostnadspris, men max summan för 
habiliteringsersättning för heldag. 

I LOV avtalet står följande under punkten Måltider: 
”Utföraren ska även på annat sätt underlätta för deltagarna att äta lunch (tex 
lunch på närbelägen lunchservering eller att lunch beställs till verksamheten). 
Den enskilde svarar själv för kostnaderna för sin mat.” 

Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att daglig verksamhet i förvaltningens 
regi följer Borås Stads LOV – avtal och serverar lunch till självkostnadspris.                
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§ 78 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Helene Hoffsten, ansvarskod 308142 och 308180, startdatum 2020-04-15 
 
Protokoll 2020-04-29 från lokal samverkansgrupp Sociala omsorgsförvaltningen 
- LSG 
Dnr 2020-00014 2.3.1.1 
 
Protokoll 2020-05-04 från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp  
- FSG 
Dnr 2020-00015 2.3.1.1 
 
2020-05-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00028 3.7.2.0 
 
2020-05-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00044 3.7.2.0 
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§ 79 Dnr SON 2020-00002 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
2020-05-07 
Beslut 2020-05-05 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om tillsyn av 
ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2020-00117 1.1.3.1 

2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 47, stöd till Borås näringsliv 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

2020-05-08 
Dom 2020-05-05 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2782-19 

2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 46, personalekonomisk 
redovisning 2019 
Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

2020-05-08 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 55, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

2020-05-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-29, § 45, Borås Stads Årsredovisning 
Dnr KS 2020-00039 1.2.4.1 

2020-05-12 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4493-19 

2020-05-14 
Dom 2020-05-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4900-19 

2020-05-14 
Dom 2020-05-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5805-19 

2020-05-15 
Underrättelse/Information 2020-05-14 från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, om tillsyn med anledning av Covid 19 vid Teknikgatans gruppbostad. 
IVO vidtar ingen ytterligare granskning av verksamheten. 
Dnr SON 00077 3.7.2.2 
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2020-05-18 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, avslag om ansökan om att mål nr 
5170-19 ska handläggas med förtur. 

2020-05-19 
Dom 2020-05-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5289-19 

2020-05-22 
Beslut 2020-05-19 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1302-20 

2020-05-22 
Beslut 2020-05-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2268-19 

2020-05-26 
Beslut från JO Riksdagens ombudsmän i ärende med dnr 3898-2019 
Dnr SON 2019-00096 1.1.3.1 

2020-05-26 
Skrivelse 2020-05-25 från Kommunstyrelsen, undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

2020-05-26 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 189, svar på initiativärende av 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Krav på redogörelse om 
anmälan av bisysslor 
Dnr KS 2020-00391 2.3.8.1 

2020-05-26 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 190, gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse 
Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

2020-05-27 
Beslut 2020-05-25 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3446-19 
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§ 80   

Övriga frågor 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Förvaltningschef Magnus Stenmark frågar om intresse finns bland nämndens 
ledamöter att delta i det samarbetsprojekt med Serbien som förvaltningen inlett 
kring tillgänglighetsfrågor.  

Tre ledamöter anmäler intresse: Lars Lyborg, Ismeta Dzafic och Britt-Marie 
Halldén.     

 

 

 

 



Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-06-08, §70 
 
Protokollsanteckning  Sociala Omsorgsnämnden 
  2020-06-08 

 

 
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Daglig verksamhet och bageriet 

 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, deltar inte i beslutet. 
 
Detta ärende har haft många turer och Allianspartierna beklagar det som personal och brukare har 
blivit utsatta för. Att majoriteten väljer att via kommunalråd meddela att bageriet blir kvar utan att 
informera eller skicka med nya resurser till nämnden är ett väldigt märkligt agerande, samtidigt som 
det från Sociala omsorgsnämndens sida förhandlades om en lösning som ännu inte var klar. 
 
Resultatet blir troligtvis att annan daglig verksamhet kommer behöva läggas ner. I dagsläget har vi 
inte fått någon information om vilken daglig verksamhet som kommer att drabbas men minst en 
miljon behöver sparas inom daglig verksamhet, enligt nuvarande budgetförutsättningar. 
 
Om Kommunstyrelsen hade svarat på nämndens skrivelser angående övervältringen och hur den 
behandlas i budget 2019 och 2020, är det möjligt att det inte hade behövts en plan för besparingar 
som drabbat brukare och personal.   
 
Ett alternativ för att rädda verksamheten hade även varit att höja ersättningen för daglig verksamhet 
genom att styrande partier då tillfört mer resurser till nämnden. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
Anna Christensen(M) 
Lars Lyborg (KD) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 



Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-06-08, §76 
 
Protokollsanteckning  Sociala Omsorgsnämnden 
  2020-06-08 

 

  
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Habiliteringsersättning till brukare som har sin dagliga verksamhet/dagliga 
sysselsättning   

 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, ställer sig bakom förslag nummer tre, 
men vill framföra några synpunkter. 
 
Det anmärkningsvärda i beslutet är att majoriteten redan den 18 april i P4 Sjuhärad utlovar att 
ersättning ska ges till deltagarna. Detta utan att diskussion förts med oppositionen eller att ett förslag 
presenterats för nämnden. 
 
Den 26 maj lyfts problematiken på ett presidiemöte. Som oppositionen uppfattar det är vi överens 
om att beslut angående ersättning behöver tas i nämnd för att ärendet ska hanteras korrekt. 
 
Denna diskussion på presidiet tolkades som en direkt order från politiken och verkställdes 
omedelbart av förvaltningen utan officiellt beslut. Oppositionen påpekar att det måste tas ett 
officiellt beslut innan förslaget verkställs via ordförandebeslut eller nämndbeslut. Resultatet blir då 
att det tas fram ett bra och tydligt underlag som ger fler alternativ än den tidigare uppfattade 
beslutet och som är transparent och tydligt. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
Anna Christensen(M) 
Lars Lyborg (KD) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 
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