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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 3 augusti 2020 
kl 16:30 – 17:00 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande 
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande 
Viktor Åberg (S) ersätter Ernad Suntic (S) §§ 81-84 
Pia Lindberg (S) ersätter Ismeta Dzafic (S) §§ 81-84 
Rauno Kekkonen (S) 
Anna Christensen (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) ersätter Lars Lyborg (KD) §§ 81-84 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Närvarande Ersättare 
Victor Åberg (S) 
Pia Lindberg (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Seija Noppa (M) 
Bill Bakkemose (M) 
Ulrika Gunnarsson (KD) 
Jovan Vuckovic (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Richard Brevik, verksamhetschef 
David Englund, utredare/sekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, måndag 3 augusti 2020 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 augusti 2020 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 81-84 

 David Englund  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  

 Justerare 
  

 Rauno Kekkonen  
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§ 81   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rauno Kekkonen. 

 

Justeringens datum och plats: 

Måndagen den 3 augusti 2020, Sociala omsorgsförvaltningen                              
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§ 82   

Förvaltningen informerar 
Verksamhetschef Richard Brevik informerar om att situationen vad gäller 
coronasmitta varit lugn under sommaren i förvaltningens verksamheter.     
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§ 83 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 av ärendet 
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 
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 
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folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd,  att häva tidigare fattat 
beslut om stängning och åter öppna upp verksamheten enligt föreslaget datum.               
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§ 84   

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.      
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