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§ 85   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
24 augusti 2020, klockan 16.00–17.30.    
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§ 86   

Val av protokolljusterare 

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

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 26 augusti 2020, Sociala omsorgsförvaltningen      
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§ 87 Dnr SON 2020-00089 1.1.3.1 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(Sekretess) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om 
yttrande avseende ovan rubricerade ärende önskar nämnden lämna följande 
yttrande.         

Sammanfattning av ärendet 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när en gynnande dom inte blir verkställd inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av domen. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 4 september 2020.                 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-08-24  

2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-06-02                   
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§ 88   

Förvaltningen informerar 
Annica Sommar, chef för Kvalitet och utveckling, informerar om att Attendo 
har aviserat om en organisationsförändring. Denna ska ske genom skriftlig 
överenskommelse med nämnden. Attendo kommer därför att bjudas in till 
nämndens sammanträde i september. Nämnden önskar då också få ett skriftligt 
underlag som beskriver den planerade förändringen.    
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§ 89 Dnr SON 2020-00090 1.1.3.1 

Information: Individuppföljning daglig verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
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. Detta är en 
information om förvaltningens arbete under stängningen.        
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§ 90 Dnr SON 2020-00091 1.1.3.1 

Information: Mål och strategi 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
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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§ 91 Dnr SON 2020-00034 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse t o m juli på -6 596 tkr. 

I prognosen efter maj redovisades ett underskott på -9 000 tkr, där -5 000 tkr är 
en uppskattad merkostnad för nämnden relaterade till covid-19 och -4 000 tkr 
avser överflyttade brukare från Vård- och äldrenämnden. 

Budget för semestervikarier har periodiserats utefter att förvaltningen skulle ha 
en stor andel av semestervikarierna som timanställda medan flertalet av 
semestervikarierna har haft månadsanställning. Detta gör att det är svårigheter 
att utläsa avvikelsen mellan utfall och budget efter juli. Förvaltningen håller 
även på att sammanställa merkostnader i samband med covid-19. Det har under 
våren varit en ökad sjukfrånvaro p g a covid-19 samt att det på några boenden 
har behövts fler vikarier p g a stängd daglig verksamhet. 

Nämnden har även en merkostnad av utökad assistans p g a stängd daglig 
verksamhet. Ansökningarna och därmed fakturor för detta kommer in löpande, 
så kostnaden är fortfarande svår att uppskatta. 

Eftersom flera delar fortfarande är oklara efter juli så görs ingen ny bedömning 
av prognosen. 

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. juli 2020                  
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§ 92 Dnr SON 2020-00098 1.2.4.1 

Budget 2021:1 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Ordförande meddelar att Budget 2021:1 lyfts ur dagordningen då MBL-
förhandlingar inte slutförts ännu. Ärendet kommer istället att behandlas på ett 
extra nämndsammanträde den 26 augusti, kl. 16.30.       

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr SON 2020-00072 1.1.3.1 

Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reviderad energi- och klimatstrategi för 
Borås Stad och skickar remissvaret till Miljö- och konsumentnämnden. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet och lämnar en 
protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet).        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
reviderad Energi- och klimatstrategi för Borås Stad. 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 
minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 
samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 
Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 
varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 
styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 
ordningen bland styrdokumenten.  

Nyheter och förändringar  

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 
skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 
reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 ( Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 
förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 
klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin.  

( Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019 
ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen av 
växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en intensifiering av våra 
insatser.  

( Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 
mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska 
leda till handling.       

Sociala omsorgsnämnden inser betydelsen av ett aktivt och intensifierat arbete i 
Borås Stad för att bidra till att minska klimatutsläppen. Nämnden ställer sig 
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bakom den reviderade energi- och klimatstrategin och välkomnar det nya 
tänkesättet med mindre detaljstyrning.         

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi för Borås Stad              
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§ 94 Dnr SON 2020-00084 1.1.3.1 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd för barn och 
unga och skickar remissvaret till Vård- och äldrenämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om Vård- och 
äldrenämndens utredning om anhörigstöd till barn och unga. 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05- 
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrkte i maj 2019 motionen om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
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utökning av anhörigstödet, samt att ovan föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente.             

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga (VÄN)                 
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§ 95 Dnr SON 2020-00081 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att:  

Sociala omsorgsnämndens protokoll från 23 september 2018 och framåt ska 
tillgänglighetsanpassas. 

Föredragningslista till nämndmöte tillgänglighetsanpassas från 23 september 
2020 och publiceras Borås Stads webbplats.  

Inkomna handlingar och sammansatta filer med inkomna och upprättade 
handlingar undantas tillgänglighetskravet för Vård- och äldrenämnden med stöd 
av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Genom lagen antogs även vissa bestämmelser som går utöver 
tidigare direktivs minimikrav. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls 
av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll 
vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. Lagens 
tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer.    

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 
personer med funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 
meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 
vill säga; vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 
bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 
uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 
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förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning.      

Vård- och äldrenämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till 
nämnden ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning, Nämnden kan inte 
påverka hur handlingar skickas in eller hur de formateras eller framställs av de 
som lever och verkar i Borås. De handlingar som nämnden framställer själva 
ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas 
hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar 
och egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa 
handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också 
tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning 
ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 
tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 
protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Vård- och äldrenämnden publiceras 
även i Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas 
undantas även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent.               

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 96 Dnr SON 2020-00082 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.        

Sammanfattning av ärendet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 stycket 
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som 
kanske inte uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer 
och skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut för det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.                

Beslutsunderlag 
1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 2020-04-01                 
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§ 97 Dnr SON 2020-00112 1.1.3.1 

Tillfällig hantering av ersättning till utförare inom daglig 
verksamhet och habiliteringsersättning till brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att: 

Upphäva ordförandebeslutet från den 24 mars 2020, dnr SON 2020-00050, 

Den tillfälliga hanteringen av ersättning för daglig verksamhet gäller från den 31 
augusti till den 31 oktober 2020.         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att öppna daglig verksamhet från och 
med den 31 augusti 2020. Med anledning av den samhälleliga situationen med 
kvarvarande viss spridning av coronaviruset ser nämnden ett behov av tillfälliga 
förändringar av ersättningarna inom daglig verksamhet till såväl utförare som 
brukare. Föreslagna förändringar syftar bland annat till att tillgodose brukarna 
behov av daglig verksamhet såväl kortsiktigt som långsiktigt samt minimera 
påverkan på de enskilda brukarnas privatekonomi.               

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF.                  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr SON 2020-00113 1.1.3.1 

Rapport: uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner rapport ”Uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 2020” och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler ska varje nämnd årligen redovisa uppföljning och 
resultatet efter granskning av privat utförare som bedriver kommunal 
verksamhet till Kommunstyrelsen. Rapporten sammanfattar genomförda 
uppföljningar under perioden 2019-07-01 till och med 2020-06-30.               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2020”              
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§ 99 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: 
Ivanka Zejnilovic, ansvarskod 306202, startdatum 2020-05-15 
Christin Lohne, ansvarskod 307122, startdatum 2020-06-23 

 

Protokoll 2020-06-08 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-09 
Dnr SON 2020-00045 3.7.2.0 

 

Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-11 
Dnr SON 2020-00063 3.7.2.0 

 

Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-18 
Dnr SON 2020-00060 3.7.2.0 

 

Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-18 
Dnr SON 2020-00064 3.7.2.0 

 

Utredning lex Sarah SoL avslutas 2020-06-18 
Dnr SON 2020-00065 3.7.2.0 

 

Utredning lex Sarah LSS avslutas 2020-06-18 
Dnr SON 2020-00073 3.7.2.0 
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§ 100 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 
2020-05-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 70, förlängning av  
Borås Stads Drogpolitiska program 2017–2020 
Dnr KS 2020-00255 

2020-05-28 
Dom 2020-05-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1664-19 

2020-05-28 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-11, § 185, Förbundsstyrelsens beslut om 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
psykisk hälsa 2020 
Dnr KS 2020-00156 

Meddelande 2020-05-28 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om 
överlämnat klagomål om besöksförbud i bostad med särskild service enligt LSS, 
dnr IVO 3.4.2-15437/2020-3 

2020-05-29 
Dom 2020-05-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1185-19 

2020-06-01 
Beslut 2020-05-29 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3104-20 

2020-06-02 
Beslut 2020-06-01 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1704-20 

2020-06-04 
Beslut 2020-05-28 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1103-20 

2020-06-04 
Beslut 2020-06-02 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som avslutar 
ärende om anmälan enligt lex Maria 
Dnr SON 2020-00039 

 

2020-06-11 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 227, information om ersättning för 
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hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
Dnr KS 2020-00356 

2020-06-11 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 219, redovisning av  
Borås Stads inkomna synpunkter 2019 
Dnr KS 2020-00176 

2020-06-11 
Dom 2020-06-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5449-19 

2020-06-17 
Beslut från Kulturnämnden 2020-06-08, § 81, kulturprogram 2020–2023 med 
framåtblick 
Dnr KUN 2019-00126 

2020-06-17 
Dom 2020-06-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 785-20 

2020-06-16 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3916-19 

2020-06-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5647-18 

2020-06-23 
Beslut 2020-06-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som avslutar 
ärende om tillsyn av ej verkställt beslut 
Dnr SON 2020-00035 

2020-06-23 
Beslut 2020-06-18 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som avslutar 
ärende om tillsyn av ej verkställt beslut 
Dnr SON 2020-00036 

2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 251, rekommendation att förlänga 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 
Dnr KR 2020-00418 

2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 246, revidering av 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2019-01029 

2020-06-23 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 255, uppföljning intern 
kontrollplan 2019 
Dnr KS 2020-00212 
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2020-06-25 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-06-15, § 259, budgetramar 2021 
Dnr KS 2020-00038 

2020-06-26 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-06-17, § 77, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2020-00456 

2020-07-03 
Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna om statsbidrag  
för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-
19 
Dnr SON 2020-00104 

2020-07-09 
Dom 2020-07-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3675-19 

2020-07-09 
Dom 2020-07-08 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3181-19 

2020-07-13 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3957-20 

2020-07-16 
Dom 2020-07-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4001-19 

2020-07-24 
Dom 2020-07-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5209-19 
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§ 101   

Övriga frågor 
Moderaterna och Kristdemokraterna ställer följande frågor angående 
öppnandet av daglig verksamhet: 
 

• Stämmer det att förvaltningens dagliga verksamhet inte kommer att 
öppna den 31 första augusti trots nämndens beslut om detta utan först 
7 september? 

 
• Om daglig verksamhet öppnas - hur många verksamheter öppnas och 

för hur många brukare kommer daglig verksamhet öppnas den 31 
augusti? 

 
• Om daglig verksamhet öppnas först 7 september. Varför har inte 

nämnden samt presidiet informerats om att förvaltningen inte klarar sitt 
uppdrag? 

 
• Nämnden har gett daglig verksamhet i uppdrag att öppna den 31 

augusti. Vilka konsekvenser ekonomiskt kommer det få för 
verksamheter kommunal eller privat som inte fullgör sitt uppdrag den 
31 augusti utan istället öppnar den 7 september? 

 
Helen Persson, verksamhetschef daglig verksamhet, ger följande svar: 
 

• Solvarvsgatan och centrallagret öppnar 31/8. Inventeringen av hur 
många av deltagarna som kommer vid öppnandet pågår, det är ej klart. 

 
• Övriga verksamheter kommer successivt att öppna efter den 31/8. 

Planering och inventering av vilka deltagare som vill komma tillbaka till 
sin DV, samt inte vill komma eller delvis vill komma pågår och är inte 
klart. 

 
• Inför planering för öppnande så har det varit möte med smittskydd från 

VGR , MAS tillsammans med HSV på SoF samt enhetschefer från 
kommunens dagliga verksamhet. Det råder tydliga rekommendationer 
om att det skall vara en långsam upptrappning för att det inte skall bli 
ökad smittspridning på DV-enheterna. 

 
• Pga att många av DV-personal är schemalagda tom 31/8  inom övriga 

verksamheter på SoF så kan de inte släppa personalen tidigare. 
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• Det krävs tid för DV innan öppnande att iordningsställa lokalerna samt  
planering inför öppnande. Riskanalyser och handlingsplaner skall göras. 

 
• Pga Covid -19 så sker öppnandet from 31/8 succesivt enligt 

Folkhälsomyndigheternas rekommendationer så jag ser inte att 
förvaltningen har misslyckas med sitt uppdrag. 

 
• På frågan om ekonomiska konsekvenser så ser jag inte några extra 

kostnader för daglig verksamhet inom kommunal regi. 
 

• Påverkan för de privata företagen eller för myndighet kan förvaltningen 
inte svara på.     
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PROTOKOLLSANTECKNING

Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna,  deltar inte i beslutet. 

Partierna kommer att lämna in egna remisser alternativt återkomma i fullmäktige. 

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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