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Sammanträdesdatum 
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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 11 maj 2020 
kl 17:00 – 18:30 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande 
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande 
Ernad Suntic (S) 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) ersätter Rauno Kekkonen (S) §§ 55-64 
Anna Christensen (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Närvarande Ersättare 
Bratica Lazovic (S) 
Victor Åberg (S) 
Mattias Nyström (S) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
David Englund, utredare/sekreterare 
Nina Clareving, chef för ekonomifunktionen 
Helene Persson, verksamhetschef 
Berit Ringqvist, enhetschef daglig verksamhet, § 58 
Bengt Nordh, IT-samordnare 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 13 maj 2020 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 13 maj 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 55-64 

 David Englund  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  

 Justerare 
  

 Mattias Karlsson  
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§ 55   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
11 maj 2020, klockan 16.30–17.00.      
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§ 56   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mattias Karlsson med 
Anna Christensen som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 13 maj 2020, Sociala omsorgsförvaltningen                         
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§ 57   

Förvaltningen informerar 
Förvaltningen informerar nämnden om nedläggning av enhet inom daglig 
verksamhet, läggs som separat informationspunkt (§ 58).     
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§ 58 Dnr SON 2020-00070 1.1.3.1 

Information: Nedläggning av enhet inom daglig 
verksamhet 
 

Helen Persson, verksamhetschef för förvaltningens område 3, och Berit 
Ringqvist, enhetschef inom daglig verksamhet, informerar om åtgärder inom 
daglig verksamhet som vidtas i syfte att uppnå en ekonomi i balans: 

- 2020-02-24 fick nämnden information i samband med åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 

De åtgärder som verksamheten har fattat beslut om inom område 3, är 
nedläggningen av Vingens verksamhet inom daglig verksamhet/daglig 
sysselsättning. De 17 deltagarna har efter enskilda samtal blivit erbjudna 
sysselsättning på andra enheter. Det är ej klart med alla deltagare p.g.a. tillfällig 
nedstängning med anledning av den rådande situationen med covid -19. 

- Nästa steg för att skapa förutsättningar för en budget i balans  är att lägga ner 
Bageriet. Det är 2 anställda och 5 deltagare som har sin sysselsättning där. 

Alla deltagare kommer att erbjudas enskilda samtal i ett led att hitta lämplig 
sysselsättning på andra enheter. 

- Utifrån att område 3 under de senaste åren har lagt ner ett flertal verksamheter 
samt minskat personal så kommer vi även minska en enhetschef inom området. 
Antal deltagare ligger på ungefär samma nivå 3 år bakåt i tiden.      
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§ 59 Dnr SON 2020-00043 1.1.3.1 

Remiss: Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande 
bilaga lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Förslag till revidering av de allmänna 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel och skickar remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Kommunstyrelsens 
förslag till revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad, 
samt av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

De förändringar som föreslås är bland annat att vissa hänvisningar stryks för att 
undvika merarbete vid laguppdateringar, en del språkliga förbättringar och 
moderniseringar, samt uppdateringar utifrån nu rådande förhållanden i Borås 
Stad.        

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet.     

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Remiss - Förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel, 2020-03-13. 

2. Allmäna lokala ordningsföreskrifter för BS – förslag samt reviderad version 

3. Bilaga Lokala ordningsföreskrifter Torghandel – förslag samt reviderad 
version              
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§ 60 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Budgetuppföljning Tertial 1, 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 

 

- Godkänna Tertialrapport 1 2020 för Sociala omsorgsnämnden  

 

- Begära kompensation med 4 000 tkr för kostnader p g a att 65-års gränsen 
mellan SON och VÄN togs bort 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på 

-75 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott med - 5 000 tkr. Underskottet är 
en följd av Corona-viruset. 

 

Nämnden begär kompensation från Kommunstyrelsen med 4 000 tkr. 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 uppskattar kostnaderna för 2020 till 4 000 tkr.              

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 1 Sociala omsorgsnämnden                
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§ 61 Dnr SON 2019-00155 1.2.3.25 

Sommargårdsverksamhet Kärragården 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att stänga Kärragårdens 
sommargårdsverksamhet för år 2020, med anledning av situationen med Covid 
-19.   

Kärragården erhåller ett ekonomiskt bidrag om 100 000 kr för sina fasta 
kostnader för år 2020.     

Sammanfattning av ärendet 
Då det allmänt råder rekommendation till försiktighet att genomföra resor även 
inom Sverige, avser Sociala omsorgsförvaltningen att tillfälligt stänga 
Kärragårdens sommargårdsverksamhet för år 2020, i syfte att bidra till att 
minimera spridningen av coronaviruset.  

Nämnden vill göra följande tillägg:  

Presidiet har haft samråd med FUB Borås. Föreningen och presidiet är överens 
om att under rådande omständigheter är det inte möjligt att öppna Kärragården 
2020. 

Då föreningen är beroende av bidraget för att kunna behålla Kärragården ska 
ett bidrag om 100 000 kr för fasta kostnader betalas ut till Kärragården för år 
2020.         
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§ 62 Dnr SON 2020-00001 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2020-04-09 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00017 3.7.2.0 

Protokoll 2020-04-15 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp - FSG 

2020-04-16 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00024 3.7.2.0 

Protokoll Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-04-20 

2020-04-24 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2020-00022 3.7.2.0 
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§ 63 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 
2020-04-14 
Beslut 2020-04-08 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 135-20 

2020-04-14 
Dom 2020-04-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2634-19 

2020-04-15 
Beslut 2020-04-09 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3709-19 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 146, anslagsframställan för 
Backhagsvägens LSS-boende 
Dnr KS 2019-00747 2.6.1.1 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 140, SCB:s medborgar-
undersökning 2019 
Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 137, Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2019 
Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0 

2020-04-21 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 138, årsredovisning av 
samverkansuppdraget lokalt inflytande 
Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2 

2020-04-27 
Beslut 2020-04-24 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1246-20 

2020-04-28 
Dom 2020-04-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 927-20 

2020-04-28 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4498-19 
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§ 64   

Övriga frågor 
 

- Ann-Charlotte Blomqvist (SD) ställer en fråga om hur läget ser ut med 
corona-smitta i förvaltningens verksamheter. Förvaltningschef Magnus 
Stenmark svarar att inga brukare hittills har konstaterats smittade. 

- Nämnden efterfrågar information från förvaltningen om hur stora besparingar 
som görs med de planerade omstruktureringarna inom daglig verksamhet. 
Information om detta kommer att skickas ut till nämndens ledamöter.      
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