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Datum 
2020-06-25 

 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 
 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 
sammanträde måndagen den 3 augusti 2020 kl. 16:30. 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, 
sammanträdesrum Visen  

 
Sociala omsorgsnämnden håller ett extra sammanträde med anledning av beslut 
om öppnande av daglig verksamhet. 
 
Yvonne Persson 
Sociala omsorgsnämndens Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

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.  Val av protokolljusterare 
  

 

2.  Förvaltningen informerar 
  

 

3.  Öppnande av daglig verksamhet (Covid -19) 
Dnr 2020-00086 1.1.3.1 

Bifogas senare 

4.  Övriga frågor 
  

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Helen Persson 
Handläggare 
033 355809 
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Datum 
2020-08-03 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00086 1.1.3.1 
 

  

 

Öppnande av daglig verksamhet (Covid -19) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att återöppna daglig verksamhet från och 
med 2020-08-31.   

 
 

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden fattade tidigt i våras beslut om att stänga daglig 
verksamhet i Borås stad from 200323. Beslutet fattades utifrån att minska 
smittspridningen av Covid-19 inom nämndens verksamheter och därmed också 
minska risken för att utsätta brukare för smitta.  

Under maj månad den 200511 sammanträdde sociala omsorgsnämnden och 
följde då upp tidigare beslut om nedstängning av daglig  verksamhet. Nytt 
beslut fattades att daglig verksamhet skulle hållas stängt till och med 200831.  

Förvaltning och nämnd har noggrant under våren följt de rekommendationer 
och råd som lämnats från folkhälsomyndigheten och regelbundet haft en dialog 
utifrån brukarnas behov av daglig verksamhet i relation till konsekvenser för 
brukare och medarbetare av att hålla daglig verksamhet stängd.  

Utifrån sociala omsorgsnämndens och förvaltningens agerande är bedömningen 
att denna stängning har bidragit till att det varit en relativt låg nivå av smittade 
brukare inom nämndens verksamheter.  

Från det datum den 200323 då nämnden fattade beslut om stängning av daglig 
verksamhet har förvaltningen arbetat med och tagit fram planer för att åter 
kunna öppna upp daglig verksamhet igen.  

Under maj månad genomfördes en uppföljning med externa utförare som 
erbjuder daglig verksamhet. Under detta uppföljningsmöte redogjorde samtliga 
utförare att de tagit fram handlingsplaner för att åter kunna öppna upp sina 
verksamheter igen det datum som nämnden fattar beslut om att öppna.  

För de brukare som använder färdtjänst för att ta sig till och från daglig 
verksamhet har denna insats varit pausad. Förvaltningen har i dialog med 
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ansvarig enhet för färdtjänst kommit överens om att ett återöppnande av daglig 
verksamhet ska meddelas enheten senast 10-14 dagar innan öppnandet.  

Att göra en sådan åtgärd som att stänga daglig verksamhet får givetvis följder 
och konsekvenser för de brukare som erhåller insatsen samt för medarbetare 
anställda inom sociala omsorgsnämnden.  
Sociala omsorgsnämnden anser nu att utifrån rådande läge i Sverige och i Borås 
stad då smittspridningen har minskat i omfattning samt utifrån 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd,  att häva tidigare fattat 
beslut om stängning och åter öppna upp verksamheten enligt föreslaget datum.               

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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