
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-20 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter (OBS: ej ersättare) kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 23 mars 2020 kl. 17:30 

 
Plats:  Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 

sammanträdesrum Säven 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av eventuella  
sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35. Sociala omsorgsnämndens öppna 
sammanträde börjar ca kl. 17.35. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att inte ta emot besök från allmänheten 
under sammanträdet. Beslutet har fattats för att minska smittspridning av 
coronaviruset. Nämnden tar emot frågor från allmänheten via 
synpunktshanteringen. 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen (plan 5) 

Mitt S-samverkan, sammanträdesrummet Granen, kl. 16.30             
Moderaterna och Kristdemokraterna, sammanträdesrummet Tallen, kl. 16.30 
Sverigedemokraterna, sammanträdesrummet Sälgen, kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till David Englund, tfn 033-35 38 54, eller via e-post: 
david.englund@boras.se 
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Ärende  

1.  Beredning av ärenden i gruppmöte 
  

 

2.  Val av protokolljusterare 
  

 

3.  Förvaltningen informerar 
  

 

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

 

5.  Initiativärende: Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 
samt 2020 

 

6.  Gruppbostad LSS Backhagsvägen, Sjömarken  

7.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Dnr SON 2020-00046 1.1.3.25 
 

  

 

Ordförandebeslut om tillfällig stängning av daglig 
verksamhet SON 

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

Ärendet i sin helhet 
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.       

Samverkan 
Information till FSG  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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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.        

Ärendet i sin helhet 
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                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Initiaitvärende Sociala omsorgsnämnden
2020-02-24

Initiativärende  Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 samt 2020

2018 fick nämnden ett extra tillskott med 6 miljoner för att täcka kostnaderna för 
övervältringen. Då kostnaderna för övervältring var större än 6 miljoner avskrevs ytterligare 
cirka 8,7 miljoner vid 2018 års årsredovisning.

Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala omsorgsnämnden kan 
påverka utan endast regeringen. 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. 

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att nämnden behöver ett svar och förtydligande 
från kommunstyrelsen, då kommunstyrelsens ordförande svarat på en enkel fråga 2020-01-23 
att det inte finns någon anledning att inte avskriva  övervältringskostnaden men säger 
samtidigt att Sociala Omsorgsnämnden redan fått täckning för kostnaderna genom tillskott i 
budget.

Nämnden har tidigare skickat en skrivelse angående övervältringskostnader till 
kommunstyrelsen efter nämndens möte i Juni 2019 utan svar.

Nämnden föreslås besluta:

Att tillskriva Kommunstyrelsen om begäran om svar på frågan om hur Försäkringskassans 
övervältringskostnader kommer att hanteras i budget 2019 samt 2020.

Att i begäran om svar uppmärksamma kommunstyrelsen att tidigare skrivelse från juni 2019 
är obesvarad.

Att i begäran om svar meddela att risken för ytterligare åtgärdsplaner är stor om kostnaden 
för försäkringskassans övervältring inte avskrivs 2019 samt 2020.

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna genom

Mattias Karlsson (M), Vice Ordförande Sociala Omsorgsnämnden

Anna Christensen(M)

Lars Lyborg (KD)

Bill Bakkemose (M)

Ulrika Gunnarsson (KD)

Seija Noppa (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2020-02-24, § 27



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Katrin Andersson 
Handläggare 
033 358539 
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Gruppbostad LSS Backhagsvägen, Sjömarken 

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

Sammanfattning 
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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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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