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§ 39   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
20 april 2020, klockan 16.30–17.00.      
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§ 40   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg. 

Justeringens datum och plats: 

Tisdagen den 21 april 2020, Sociala omsorgsförvaltningen               
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§ 41 Dnr SON 2020-00035 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 för ett ej verkställt beslut i Borås Stad (28 a § lag [1993:387] 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO begär därför 
underlag i ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa 
beslutet har varit oskäligt lång.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Svarstiden har förlängts till den 18 maj.      

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-04-20 

2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-03-03                 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr SON 2020-00036 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 för ett ej verkställt beslut i Borås Stad (28 a § lag [1993:387] 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO begär därför 
underlag i ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa 
beslutet har varit oskäligt lång.   

 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 2020-04-20 

2. IVO:s begäran om yttrande, 2020-03-03                  
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§ 43   

Förvaltningen informerar 
Förvaltningschef Magnus Stenmark informerar om att det pågår många 
processer och omstruktureringar i förvaltningen i nuläget, i syfte att optimera 
bemanning och förbättra ekonomin.     
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§ 44 Dnr SON 2019-00175 1.1.3.1 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads plan för krisberedskap och 
översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Borås Stads plan 
för krisberedskap. 

Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap, men även till att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning 
av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens 
nämnder, bolag och kommunalförbund.  

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL) fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i 
styrdokumentet. 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha 
en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att 
samordna kommunens insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra 
effekterna av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom Borås Stads plan för krisberedskap.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap                  
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§ 45 Dnr SON 2020-00011 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 
översänder densamma till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.  

 

Stadsrevisionen anser att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. 
Stadsrevisionen rekommenderar att Sociala omsorgsnämnden tillser att det 
upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av 
avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa rutiner 
samt kontrollernas resultat dokumenteras. Stadsrevisionen anser vidare att det 
finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av 
riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Stadsrevisionen rekommenderar 
att Sociala omsorgsnämnden tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. 
Sociala omsorgsnämnden påbörjade under 2018 en genomlysning av taxor och 
avgifter i syfte att få en strukturerad, effektiv och rättssäker hantering av 
brukarnas avgifter. I genomlysningen ingår att revidera befintliga rutiner och i 
de fall det behövs ta fram nya. Genomlysningen genomförs tillsammans med 
Vård- och äldrenämnden för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

 

Stadsrevisionen rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför 
rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. I det pågående arbetet med genomlysning av 
taxor och avgifter inom Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden, ingår att arbeta fram en rutin som säkerställer att 
Kommunfullmäktiges beslut följs. I denna rutin kommer systematiska 
stickprover ingå för att säkerställa efterlevnaden.  
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Sociala omsorgsnämnden beslutar att anta redovisningen av pågående åtgärder 
med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter och 
översänder densamma till Stadsrevisionen                    

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad                  
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§ 46 Dnr SON 2019-00134 1.1.3.1 

Anslagsframställan för Skogsfrugatans SoL-boende, 
Torpa Sjöbo 2.5 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan  avseende nybyggnation av Skogsfrugatans SoL-boende på 
Skogsfrugatan 1, Torpa-Sjöbo 2:5.      

        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/ SO 
N0108) uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma 
tomt på Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är 
lämplig. Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare 
exploatering. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21. 
Lokalförsörjningsnämnden antog projekterings framställan 2019-09-17, vilken 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2019-10-21 och beslutades av 
Kommunstyrelsen 2019-12-09.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudie och projektering gällande nybyggnation av gruppbostad SoL-boende 
(socialpsykiatrin) med särskild service på anvisad tomt på Skogsfrugatan på 
Sjöbo. Lokalerna är utförda med projektbeskrivning och styrdokument som 
riktlinje. Boendet består av 10 lägenheter på ca 43 m2 /lgh. Boendet har 
tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 863 m2 BRA. 
Boendet kommer att få en gemensam altan från gemensamhetsutrymmen. 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskraven VGR nivå grön. 

I samband med byggnationen av Skogsfrugatans SOL-boende kommer 
personer från den inhyrda lokalen på Jössagatan 3 att flytta hit. Sociala 
omsorgsförvaltningens ambition är att de personer som bor kvar på Jössagatan 
ska erbjudas annat boende. Då kan hela lokalen på Jössagatan 3 sägas upp.  

Byggstart augusti 2020 med inflyttning augusti 2021.   

               

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för Skogsfrugatan SoL-
boende, Torpa-Sjöbo 2:5                   
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§ 47 Dnr SON 2020-00021 1.1.3.1 

SIS-Remiss: Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med 
särskild service för vuxna 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Svensk standard för 
Kvalitetssäkring inom LSS – bostad med särskild service för vuxna och 
översänder remissvaret till Svenska Institutet för Standarder.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till Svensk 
standard för Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för 
vuxna. 

Standardförslaget är utarbetat av aktörer från branschen och inkluderar krav på 
kvalitet på stöd och service i gruppbostad och servicebostad. Standarden är 
tänkt att användas av verksamheter i både kommunal och privat regi runt om i 
hela Sverige. 

Dokumentet fastställer krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad 
med särskild service för vuxna enligt § 9:9 Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Dokumentet är avsett att användas vid 
kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten. Det kan 
även användas som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och 
certifiering. 

 

Dokumentet omfattar inte insatsen särskilt anpassad bostad. 

 

Förvaltningen föreslår att förslaget tillstyrks i sin helhet.               

Beslutsunderlag 
1. SIS-Remiss: Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för 
vuxna                  
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§ 48 Dnr SON 2020-00033 1.1.3.1 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2019 till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Utförare av socialtjänst (SoL) och verksamhet utifrån lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade (LSS) ska årligen upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är bland annat att beskriva 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet under året som gått, beskriva vilka åtgärder som gjorts för att säkra 
kvalitet samt redovisa vilka resultat som uppnåtts.  
 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika 
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses enligt 
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den 
kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

 

Resultat och analys av 2019 års kvalitet- och patientsäkerhet visar bland annat: 

 

Kvalitetsledningssystemets grundläggande beståndsdelar, det vill säga processer 
och rutiner, har haft ett särskilt fokus under 2019. På Sociala 
omsorgsförvaltningen har inventering av befintliga rutiner genomförts och vid 
behov reviderats för att därefter lagts in i Canea. 

  

Under 2019 har det skett en ökning av registrerade avvikelser 2019 jämfört med 
2018. Dock är antalet LSS- och SoL-avvikelser få i förhållande till antal insatser 
som utförs. Totalt finns det 49 enheter/verksamheter (utav ca 100) som helt 
saknar upprättad SoL- eller LSS-avvikelse under 2019.  
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Granskning av social dokumentation i samband med utredningarna gällande lex 
Sarah samt verksamhetstillsyn visade att kunskapen om social dokumentation är 
bristande. Bristerna påvisas i att personal inte har tillräckligt med kunskap om 
helheten i den sociala dokumentationen. Social dokumentation behöver lyftas 
som en helhet och inte enbart genomförandeplanen.  

 

Fler som svarar på brukarundersökningen och trivseln har ökat i samtliga 
verksamheter jämfört med 2018 men det behövs ett fortsatt omhändertagande i 
genomförandet och omhändertagande av resultatet. 
 

Resultat i nationella undersökningar visar en liten förbättring men ungefär 
samma resultat som föregående år. 

 

Journalgranskningar av MAS/MAR visar att det fortfarande finns 
förbättringsbehov av kvaliteten i patientjournalen. Granskningarna har också 
visat att det är svårt att följa patientens delaktighet.  

               

Beslutsunderlag 
1. Rapport ”Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse Sociala 
omsorgsförvaltningen 2019”                

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr SON 2020-00057 1.1.3.1 

Ordförandebeslut - Resursöverföring till privata 
utförare i Corona-krisen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisat ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut fattat 2020-03-24 redovisas till nämnden.               

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut 2020-03-24, SON 2020-00050                  
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§ 50 Dnr SON 2020-00058 002 

Tillförordnad förvaltningschef Sociala 
omsorgsförvaltningen 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
I händelse av förvaltningschef Magnus Stenmarks frånvaro, erhåller följande 
personer förordnande som tillförordnad förvaltningschef och tillträder i 
följande ordning:  

- I första hand verksamhetschef Susanne Sprigg, 

- I andra hand verksamhetschef Richard Brevik, 

- I tredje hand chef för Kvalitet och utveckling Annica Sommar.    

 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning.  

Beslutet gäller tills vidare.        
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§ 51 Dnr SON 2020-00059 1.1.3.1 

Tillfällig stängning av daglig verksamhet (Covid -19) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag 1 enligt följande: 

1. Hålla verksamheten fortsatt stängd  

Fördelar: Vi minimerar risken för smittspridning in i våra bostäder så 
långt det är möjligt genom att inte utsätta brukare för fler sociala 
kontakter än vad som är nödvändigt. Vi har även tillförsäkrat 
personalförsörjning till kärnverksamheten.  

Nackdelar: Brukare får inte sina beslut om daglig verksamhet verkställda 
enligt ursprungligt uppgjord individuell planering. Det finns även en 
viss risk att Inspektionen för vård och omsorg kan anse att avbruten 
verkställighet inte är skälig och ansöker om särskild avgift. Det finns 
även arbetsmiljömässiga risker genom att utåtagerande beteende hos 
brukare ökar med tiden. Ekonomiska konsekvenser i form av tillfällig 
utökning av antalet beviljade assistanstimmar. 

Beslutet gäller tills vidare. 

         

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har tidigare beslutat att tillfälligt stänga daglig 
verksamhet enligt LSS. En genomförd risk- och konsekvensanalys belyser vilka 
effekter beslutet haft på verksamheten samt vilka fortsatta åtgärder nämnden 
behöver fatta beslut om.   

Det finns tre alternativa förslag: 

1. Hålla verksamheten fortsatt stängd  

Fördelar: Vi minimerar risken för smittspridning in i våra bostäder så 
långt det är möjligt genom att inte utsätta brukare för fler sociala 
kontakter än vad som är nödvändigt. Vi har även tillförsäkrat 
personalförsörjning till kärnverksamheten.  

Nackdelar: Brukare får inte sina beslut om daglig verksamhet verkställda 
enligt ursprungligt uppgjord individuell planering. Det finns även en 
viss risk att Inspektionen för vård och omsorg kan anse att avbruten 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

verkställighet inte är skälig och ansöker om särskild avgift. Det finns 
även arbetsmiljömässiga risker genom att utåtagerande beteende hos 
brukare ökar med tiden. Ekonomiska konsekvenser i form av tillfällig 
utökning av antalet beviljade assistanstimmar. 

2. Hålla verksamheten öppen 

Fördelar: Brukarna får sina beslut verkställda enligt ursprungligt 
uppgjord individuell planering. Det blir inte heller något fortsatt avbrott 
i verkställigheten, vilket minskar risken för kritik fån IVO. Den ökade 
kontinuiteten för brukarna minskar risken för utåtagerande beteende 
och därmed riskerna i arbetsmiljön.  

Nackdelar: Smittspridningen i samhället är på samma nivå som när 
beslutet om stängning togs. Risken för smittspridning in i de 
kommunala bostäderna ökar således markant då brukare från flera olika 
boenden – såväl kommunalt, externt som egna bostäder – 
sammanträffas på en begränsad yta. Det finns även risk att 
personalförsörjningen inom förvaltningen inte säkerställs om 
smittspridning skulle ske eller om skolor stänger. Det finns alltså en risk 
att personalförsörjningen för kärnverksamheten inte längre är säkrad, 
vilket leder till ökade personalkostnader då vikarier i större omfattning 
måste tas in. På grund av de särskilda behov som framförallt finns inom 
gruppbostäderna finns i sig en inbyggd problematik då många brukare 
är beroende av personal med särskilda kunskaper. Risken är att för 
brukarna okända vikarier leder till ökad ohälsa och oro med ökat 
utåtagerande beteende. Redan innan beslutet om stängning fattades 
fanns en tendens att brukare på grund av rädsla inte gick till sin 
verksamhet. Ett flertal brukare kan välja att inte åka till verksamheterna 
vilket innebär logistikproblem och att vi har personal på fel ställe.  

3. Öppna en anpassad verksamhet (Med detta menas exempelvis att 
låta personer från samma gruppboende åka till samma verksamhet och 
därmed inte blanda olika grupper.) 

Fördelar: Beslut om daglig verksamhet kommer då verkställas i större 
omfattning då fler brukare får insatsen enligt ursprunglig individuellt 
uppgjord planering. En anpassad verksamhet ökar även 
kontinuerligeten hos brukarna vilket minskar riskerna i arbetsmiljön för 
personal genom minskat utåtagerande beteende. Det blir även fortsatt 
viss kontroll över risken för smittspridning in i verksamheterna. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Nackdelar: Det blir minskad kontroll över personalförsörjningen då fler 
verksamheter ska täckas in. Åtgärderna kräver även en omfattande 
planering och logistik för att sammanblandning av grupper inte ska ske, 
vilket blir resurskrävande. Vissa brukare kommer inte kunna åka till sin 
ordinarie verksamhet om det finns risk för sammanblandning av 
grupper, dvs både från kommunala gruppbostäder och från ordinarie 
hem. En anpassning kräver således att utgångspunkt tas i de mest 
resurskrävande brukarna vilket kan missgynna andra brukare. Det finns 
en problematik hur situationen kan lösas för de brukare som bor 
hemma hos föräldrar eller i egna boenden på grund av antalet ökade 
sociala kontakter som blir följden om flera personer sammanstrålar på 
samma ställe. Att ta in brukare från olika bostäder ökar även risken för 
att personal blir smittad. 

            

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 ”Underlag till frågan om fortsatt stängning av daglig verksamhet 

2. Bilaga 2 ”Risk- och konsekvensanalys”                  
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§ 52 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: 
Maria Wall, ansvarskod 308185, startdatum 2020-01-08 
Annica Sommar, ansvarskod 300200, startdatum 2020-02-03 
Nathalie Henriksson Isaksson, ansvarskod 307122, startdatum 2020-03-11 
Sofie Karlsson, ansvarskod 300500, startdatum 2020-03-16 
Frida Helsing Ohlsson, ansvarskod 307122, startdatum 2020-03-23 
 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 2020-
02-17 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 
 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-02-24 
 

2020-02-27 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00180 3.7.2.0 
 

2020-03-06 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2020-00003 3.7.2.0 
 

Protokoll från lokal samverkansgrupp – LSG 2020-03-11 
Dnr SON 2020-00014 2.3.1.1 
 

Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 2020-
03-16 
Dnr SON 2020-00015 2.3.1.1 
 

Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 2020-03-23 
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2020-03-27 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00135 3.7.2.0  
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§ 53 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 
2020-02-17 
Beslut 2020-02-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1325-19 

2020-02-17 
Remissyttrande till Västkom från Kommunstyrelsen – Borås Stads 
remissyttrande över Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och  
Västra Götalandsregionen 
Dnr KS 2019-00990 1.1.2.1 

2020-02-17 
Remissyttrande från Kommunstyrelsen till Boråsregionen och Sjuhärads 
kommunalförbund – Borås Stads remissyttrande över Remiss: Länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
Dnr KS 2019-00985 1.1.2.1 

2020-02-20 
Beslut 2020-02-14 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2814-19 

2020-02-20 
Beslut 2020-02-18 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2563-19 

2020-02-21 
Beslut 2020-02-20 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3651-19 

2020-02-24 
Dom 2020-02-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 385-19 

2020-02-25 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 765-20 
Dnr FJO 2020/66 

2020-02-28 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-02-17, § 63, nämndbudget och reviderad 
investeringsbudget 2020 
Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 

2020-03-02 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 24, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m.  
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30 september 2019 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

2020-03-02 
Dom 2020-02-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3158-19 

2020-03-02 
Mål och inriktning 2020 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

2020-03-03 
Dom 2020-03-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4184-19 

2020-03-11 
Dom 2020-03-06 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 7164-19 

2020-03-11 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4993-18 

2020-03-13 
Dom 2020-03-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5999-19, 799-20 

2020-03-16 
Dom 2020-03-09 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1154-19 

2020-03-16 
Beslut 2020-03-12 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1330-20 

2020-03-16 
Beslut från Kommunstyrelsen 2020-03-02, § 99, Brotorpsgatans LSS 
ombyggnation 
Dnr KS 2020-00105 2.6.1.1 

2020-03-17 
Ordförandebeslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om att 
bedriva fjärr- och distansundervisning för elever inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan 
Borås Stad från och med 2020-03-18 
Dnr GVUN 2020-00086 1.1.3.1 

2020-03-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3887-19 

2020-03-19 
Dom 2020-03-16 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 420-20 

2020-03-25 
Beslut 2020-03-18 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 113-20 

2020-03-26 
Dom 2020-03-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 30-19 
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2020-03-26 
Årsredovisning 2019 Husbonden Ekonomisk Förening 
Dnr SON 2020-00053 1.2.3.25 

2020-03-26 
Kvalitetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020  
Husbonden Ekonomisk Förening 
Dnr SON 2020-00053 1.2.3.25 

2020-03-27 
Dom 2020-03-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5212-19 

2020-03-27 
Dom 2020-03-24 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3979-19 

2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 32, extra medel till välfärden 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

2020-03-31 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4407-19 

2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 38, ändring i det gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt i dt 
gemensamma ägardirektivet ör de kommunala bolagen 
Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

2020-03-31 
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-03-19, § 31, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2020-00225 1.1.1.2 

2020-04-01 
Beslut från Vård- och äldrenämnden 2020-03-24, § 38, framflyttning av 
införandet förenklat beslutsfattande med anledning av Corona 
Dnr VAN 2020-00083 1.1.3.1 

2020-04-03 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2020-03-31, § 73, miljörapport 2019 
gällande Borås Stad 
Dnr 2019-2679 

2020-04-03 
Dom 2020-04-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4461-19 

2020-04-06 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4993-18 

2020-04-07 
Dom 2020-04-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5387-19 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

2020-04-08 
Ordförandebeslut 2020-03-30 från Socialnämnden i Falkenbergs kommun om 
tillfällig vistelse i kommunen. 
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§ 54   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.      

 

 

 

 



Protokollsanteckning Bilaga till Sociala 
omsorgsnämndens 

protokoll 2020-04-20, §49 

Sociala Omsorgsnämnden 
2020-04-20

PROTOKOLLSANTECKNING

Ordförandebeslut om - Resursöverföring till privata utförare i Corona-krisen 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, ställer sig bakom ordförandebeslutet, 
då vi anser att det finns behov av att rädda våra LOV-företag. Ordförandebeslutet hade dock aldrig 
behövts om nämndhandlingarna angående ersättning till LOV-företagen hade levererats i tid. 
Oppositionen fick tillgång till handlingen cirka 60 minuter innan gruppmötet, vilket gör det omöjligt 
att helt och fullt analysera och utvärdera beslutsunderlaget.

Trots detta hade Moderaterna och Kristdemokraterna en alternativ skrivning, som inte kom med i 
protokollet, då punkterna missuppfattades och den kompletta dagordningen även den var oss 
tillhanda 60 minuter innan mötet.

Vårt förslag var att beslutet skulle gälla tillsvidare och upphävas när Corona-krisen inte längre anses 
utgöra en risk för våra deltagare. Detta på grund av att det i samtal med flera LOV-företag 
framkommit att det fanns stor risk för konkurs eller nedläggning av verksamheter inom daglig 
verksamhet.

Ett beslut i enlighet med vårt fattades sedan av ordförande själv innan det ens gått så mycket som 24 
timmar efter nämndens sammanträde och upphävde därmed nämndens beslut.

Dock är det positivt att den senaste protokollsanteckningen hade effekt och att det nu står i ärendet 
att nämnden inte heller tillåter brukare som bor i kommunala bostäder delta i daglig verksamhet.
Något som tidigare inte framgått av fattade ordförandebeslut.

I textform beskrivs att det har skett ett samråd med vice ordförande. Detta beror förstås på hur man 
tolkar vad ett samråd är. Enligt Moderaterna och Kristdemokraterna är ett samråd inte när ett 
ordförande beslut meddelas fem minuter innan möte med LOV-företagen, där ingen beslutstext 
redovisas, utan den kommer i efterhand som ett ordförandebeslut.

Det som saknas i även detta beslut är konsekvenserna av ordförandebeslutet för deltagarna i daglig 
verksamhet som nu måste stanna hemma på grund av risken för smitta. Vi ser att det finns en risk att 
människor blir utan stöd, hjälp och rutiner i sin vardag. Det är mycket möjligt att förvaltningen jobbar 
med dessa åtgärder med det har inte redovisats till nämnden eller i ordförandebeslutet. Det har 
heller inte redovisats några kalkyler på eventuella kostnader, vilket är viktigt när nämnden ska söka 
ersättning från Kommunfullmäktige.



Protokollsanteckning Sociala Omsorgsnämnden
2020-04-20

Moderaterna och Kristdemokraterna är inte främmande för att ta snabba beslut om behovet finns 
men i dagsläget ser vi att behovet av genomtänkta beslut och en analys av konsekvenserna är 
viktigare än att handla på bristfälliga underlag som inte kommunicerats med oppositionen.

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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