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Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 23 mars 2020 
kl 17:00 – 17:45 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Seija Noppa (M) ersätter Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande §§ 31-38 
Irene Samuelsson (C) ersätter Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande §§ 31-38 
Ernad Suntic (S) 
Ismeta Dzafic (S) 
Bratica Lazovic (S) ersätter Rauno Kekkonen (S) §§ 31-38 
Anna Christensen (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Jovan Vuckovic (SD) ersätter Ann-Charlotte Blomqvist (SD) §§ 31-38 

Närvarande Ersättare 
Bratica Lazovic (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
David Englund, utredare/sekreterare 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Helene Persson, verksamhetschef 
Sofie Karlsson, förvaltningsjurist/administrativ chef 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, tisdag 24 mars 2020 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 mars 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 31-38 

 David Englund  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  

 Justerare 
  

 Ismeta Dzafic  
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§ 31   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
23 mars 2020, klockan 16.30–17.30     
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§ 32   

Val av protokolljusterare 

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

Justeringens datum och plats: 

Tisdagen den 24 mars 2020, Sociala omsorgsförvaltningen            
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§ 33   

Förvaltningen informerar 
 

Förvaltningsledningen informerar nämnden om det intensiva arbete som nu 
pågår för att hantera den uppkomna krisen med Corona-viruset.  

Förvaltningsledningen samlas dagligen för löpande avstämning och planering 
kring hur förvaltningens verksamheter ska fungera, både utifrån rådande läge 
och utifrån ett eventuellt ”värsta-scenario”. 
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§ 34 Dnr SON 2020-00046 1.1.3.25 

Ordförandebeslut om tillfällig stängning av daglig 
verksamhet SON (Covid -19) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt stänga daglig verksamhet, med 
anledning av spridningen av Covid -19.       

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, läggs 
som bilaga till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta om tillfällig nedstängning av daglig 
verksamhet, i syfte att bidra till att begränsa spridningen av Covid -19.   

Borås Stad väljer att inte skicka individer till daglig verksamhet som bedrivs i 
egenregi. Daglig verksamhet kommer istället att verkställas i annan form, 
exempelvis inom boendet. Beslutet tas med hänvisning till 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om åtgärder för begränsning av 
smittspridning, samt för att säkerställa tillgång till personalresurser. Sociala 
omsorgsförvaltningen följer utvecklingen och följer de råd som ges av 
myndigheter. 

Beslutet gäller i en månad från och med 23 mars. Därefter gör nämnden ett nytt 
ställningstagande utifrån då gällande rekommendationer.       
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§ 35 Dnr SON 2020-00030 1.1.3.1 

Initiativärende: Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019 samt 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att översända en begäran om svar på 
nämndens frågor kring hur Försäkringskassans övervältringskostnader ska 
hanteras.        

Sammanfattning av ärendet 
På Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2020-02-24 anmälde Moderaterna 
och Kristdemokraterna ett initiativärende med förslag att nämnden tillsänder 
Kommunstyrelsen en begäran om svar på hur de s.k. övervältringskostnaderna 
ska hanteras i budget 2019 samt 2020. 

Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala 
omsorgsnämnden kan påverka. Sociala omsorgsnämnden behöver få ett svar 
från Kommunstyrelsen hur dessa kostnader kommer att hanteras under 2019 
samt 2020.  

Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut 2019 samt i början på året 2020 om 
ytterligare åtgärdsplaner med besparingar.  

Sociala omsorgsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen följande: 

- Då risken är stor för ytterligare besparingar än de redan nämnda och 
genomförda, begär Sociala omsorgsnämnden svar på hur försäkringskassans 
övervältringskostnader är tänkta att hanteras i budget 2019 och 2020.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende M+KD 2020-02-24: Försäkringskassans 
övervältringskostnader 2019 samt 2020               
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§ 36 Dnr SON 2018-00111 2.6.1.25 

Gruppbostad LSS Backhagsvägen, Sjömarken 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende Backhagsvägens LSS-boende, Backabo 2:158.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Backhagsvägens LSS-
boende, Backabo 2:158.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen genomfört projekteringen gällande nybyggnad av 
gruppbostad LSS (inriktning autism) med särskild service på anvisad tomt på 
Backhagsvägen, Sjömarken.  

Lokalerna är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid 
utformning av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom 
LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 5 lägenheter med 
tillhörande kök/aktivitetsrum och har en total area på 507 m2 BRA. Boendet är 
utformat som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Varje lägenhet har egna entréer utifrån samt ett 
uteförråd. Byggnaden har kallförråd till verksamheten, ett miljöhus samt 
sprinkelcentral, vilket är fördyrande omkostnader. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

Byggstart maj 2020 med inflyttning april 2021.  

Projektet finns upptaget i Borås Stads investerings budget år 2020 med en 
projektbudget om 18 150 000 kr. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan och tillstyrker förslaget.   

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för Backhagsvägens LSS-
boende, 2020-01-21 

2. Lokalförsörjningsnämndens korrigerade skrivelse för Backhagsvägens LSS-
boende, 2020-02-28                  
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§ 37 Dnr SON 2020-00050 1.1.3.1 

Resursöverföring till privata utförare i Corona-krisen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att betala ersättning för tio (10) arbetsdagar 
enligt avtalsförlagan för LSS daglig verksamhet utöver avtalets reglerade tio (10) 
arbetsdagar avseende oplanerad frånvaro för brukare som fått beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS. 

        

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.  

 

Enligt avtalsförlagan punkt 8.4 har utföraren rätt att debitera enligt planerad tid 
för de första tio (10) arbetsdagarna per kalendermånad. Därefter utgår ingen 
ersättning under kalendermånaden. Genom att Sociala omsorgsnämndens 
beslut att inte skicka deltagare till verksamheten får deltagaren en sådan 
oplanerad frånvaro för vilken utföraren har rätt att endast debitera de tio (10) 
första arbetsdagarna per kalendermånad. I syfte att minska den allmänna risken 
för smittspridning väljer Sociala omsorgsnämnden att även betala ersättning på 
samma villkor för det fall även de privata verksamheterna väljer att hålla sin 
respektive dagliga verksamhet stängd.  

 

Den verksamhet som Sociala omsorgsnämnden bedriver är en samhällsnyttig 
funktion och daglig verksamhet är betydelsefull för nämndens målgrupp. Enligt 
lagen om valfrihetssystem är det den enskilde brukaren som väljer vilken 
verksamhet denne vill gå i. Vidare är målgruppen en särskilt utsatt grupp i 
samhället. För att uppfylla de intentioner som stadgas i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade om målgruppens rätt till goda levnadsvillkor 
är det av vikt att säkerställa nämndens tillgång till platserna så snart 
spridningsrisken för Covid-19 minskat så pass att det är möjligt att återuppta 
normal verksamhet.  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Diskussion med utförare kommer att föras om vilka kompensatoriska tjänster 
som utföraren kan erbjuda med hänsyn tagen till de resurser som frigjorts 
genom att brukare i inte kommer delta i den dagliga verksamheten. 

 

Beslutet gäller i en månad från och med 23 mars. Därefter gör nämnden ett nytt 
ställningstagande utifrån då gällande rekommendationer.  

               

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteanteckning, 200320                  
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§ 38   

Övriga frågor 
- Lars Lyborg (KD) lyfter frågan om möjlighet att ta del av nämndens 
sammanträden på distans. Förvaltningen håller på att förbereda möjlighet till 
detta, men avvaktar en gemensam plattform för hur det ska hanteras. 

- Förvaltningsjurist Sofie Karlsson presenteras som ny chef för förvaltningens 
administrativa funktioner. Målet är att samla dessa för ett helhetsgrepp på 
informations- och ärendehantering i förvaltningen.     

 

 

 

 



Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-03-23, § 34 
 

Protokollsanteckning  SocialaOmsorgsnämnden
  2020-03-23 

 

  
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ordförandebeslut om tillfällig stängning av daglig verksamhet SON (Covid -19)    

 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, ställer sig bakom ordförandebeslutet, 
då även Allianspartierna anser att det finns ett behov av att skydda våra boende som är i en riskgrupp 
från smittan. 
 
Det vi saknar i beslutsunderlaget är konsekvenserna av ordförandebeslutet för våra LOV-företag och 
andra verksamheter. När detta beslut meddelades från ordförande, så efterfrågades konsekvenserna 
av beslutet och dessa skulle undersökas. LOV-företagen skulle inte drabbas så att våra brukare kan 
återgå till sin vardag när krisen är över. Inga konsekvenser beskrivs i ordförandebeslutet, i enlighet 
med vad som efterfrågades av oppositionen. 
 
Fredagen den 20 mars hölls ett möte med LOV-företagen, där oppositionen inte var kallad och 
därmed inte har insyn i LOV-företagens beskrivning av konsekvenser för företagen och brukare. 
 
Från protokollet vid mötet så framgår följande: 
”Förvaltningen kan ej fatta beslut för LOV-företag, därav gäller beslutet enbart för daglig 
verksamhet i kommunal regi. 
 
Insatsen daglig verksamhet pausas pga smittspridning för de brukare som bor i Borås Stads 
boenden.  Personer i ordinärt boende omfattas ej av beslutet och kan välja att gå till daglig 
verksamhet om verksamheten väljer att hålla öppet.” 
 
Informationen om att brukare hos Borås Stad inte får åka till daglig verksamhet hos LOV-företagen har 
inte kommunicerats med oppositionen, varken på informell väg eller i beslutstexten till 
ordförandebeslutet. 
I ordförandebeslutet framgår att det bara gäller egen regi, vilket inte stämmer enligt protokollet från 
mötet med LOV-företagen. 
För att få ett så korrekt beslut som möjligt borde även detta stå i ordförandebeslutet. 
 
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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