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§ 126   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
23 september 2019, klockan 16.30–17.30.      
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§ 127   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg (KD) med 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 25 september 2019, Sociala omsorgsförvaltningen      
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§ 128  

Remiss: Begäran om yttrande (Sekretess) 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 129  

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

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. Beslut enligt separat protokoll.      
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§ 130   

Allmänhetens frågestund 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 

Ingen närvarande från allmänheten.    
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§ 131   

Förvaltningschefen informerar 
- Anna Thuresson, chef för Kvalitet och utveckling, informerar om att datum 
för medborgardialog är satt till den 25 november. Plats är ej helt fastställt ännu. 
Ämnet för dialogen är Framtidens boende.   

- Verksamhetschef Richard Brevik informerar om att det är invigning för VO-
college den 15 oktober på Navet, kl 13-15. Förvaltningen ser gärna att någon 
från nämnden närvarar och inbjudan kommer att skickas ut till nämndens 
ledamöter.      
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§ 132   

Information om Aktivitetsinspiratör - kompetenshöjning 
i daglig verksamhet 
 

Sofia Nelsén från Träffpunkt Simonsland och Margareta Grönbäck, enhetschef 
för daglig verksamhet, informerar om Aktivitetsinspiratör, som är en 
kompetenshöjande insats inom daglig verksamhet.    
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§ 133   

Besök från Stadsrevisionen 
 

Stadsrevisionen besöker nämnden och informerar om revisionens roll och 
nämndledamöternas ansvar.      
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§ 134 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Budgetuppföljning tertial 2, 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad tertialrapport med 
helårsprognos efter augusti månad och skicka den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 657 275 tkr. Prognosen för helåret 
är ett negativt resultat på – 14 400 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans 
har tagits. Den största orsaken till den negativa prognosen är 
Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och den övervältring av 
kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.               

Beslutsunderlag 
1. Tertial 2 2019                  
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§ 135 Dnr SON 2019-00056 1.1.3.1 

Miljörapport tertial 2, 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad miljörapport för 
tertial 2, 2019 och att översända rapporten till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stads miljömål 2018-2021 har fem mål identifierats. Varje mål är 
uppdelat i etappmål, för vilka det sedan finns aktiviteter. För varje aktivitet 
finns en eller flera ansvariga nämnder och bolag. Två gånger per år, vid 
tertialuppföljning i augusti och årsredovisning, ska nämnder och bolag redovisa 
det aktivitetsarbete som bedrivits.  

Sociala omsorgsnämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas i 
samband med tertialuppföljningarna till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- 
och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. 

I tertial 2, 2019 för Sociala omsorgsnämnden följs följande etappmål upp: 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem.  

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade. 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 
60% från 2015.   

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2, 2019, Sociala omsorgsnämnden                  
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§ 136 Dnr SON 2019-00084 1.1.3.1 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens förslag till 
Strategi för Borås Stads friluftsliv och översänder remissvaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.  

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen.  

Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  

Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att:  

- Öka tillgängligheten för alla  

- Planera rätt med friluftslivet i fokus  

- Vårda naturen och friluftsområdena  
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- Anpassa utbudet utifrån olika behov  

- Anpassa informationen  

- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen     

 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget.            

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Strategi för Borås Stads friluftsliv 

3. Beslut FoF - Strategi för Borås Stads friluftsliv                  
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§ 137 Dnr SON 2019-00124 1.1.3.1 

Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och 
omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för 
hemvårdsbidrag 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag ”Sammanslagen riktlinje för vård- 
och omsorgsboende, hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag” 
och översänder remissvaret till Vård- och äldreomsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om förslag till 
sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst och korttid 
samt regler för hemvårdsbidrag. 

Vård- och äldrenämnden har under 2017 och 2018 tagit fram separata riktlinjer 
för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsvistelse. Riktlinjerna för 
hemtjänst och vård- och omsorgsboende upphör att gälla den sista december 
2019 och då är förslaget att i samband med detta slå samman riktlinjerna till ett 
gemensamt dokument som även omfattar riktlinjen för korttidsvistelse och 
regler för hemvårdsbidrag.  

I Borås Stad innehåller riktlinjer ingen lagtext, utan anger den politiska 
viljeinriktningen. Enligt Borås Stads program för styr- och ledningssystem, 
innehåller riktlinjer rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer används inte för 
att kommunicera till medborgarna vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i 
Borås Stad. Denna kommunikation görs på annat sätt, till exempel genom 
muntlig information från biståndshandläggare, genom broschyrer, hemsida och 
information på mötesplatser.  

Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och 
omsorgsboende utgår från socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig 
till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara 
sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på 
annat sätt.  

Riktlinjerna syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar. Det görs dock alltid en 
individuell bedömning utifrån skälig levnadsnivå. Beviljat stöd ska utformas på 
ett sådant sätt att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Den 
enskilde ska få förutsättningar att ha inflytande över hur beviljade insatser 
planeras och utförs. Personen som beviljas stöd ska så långt som möjligt delta i 
utförandet av insatserna.  
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Välfärdsteknik är ett alternativ till hur insatsen kan utföras och ska bidra till att 
den enskilde behåller sin självständighet och integritet. I riktlinjen finns även 
regler för hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd som också innefattar 
möjlighet till regelbunden avlösning. 

Sociala omsorgsnämnden berörs av riktlinjerna och reglerna och därför skickas 
förslag till ”Riktlinjer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse 
och regler för hemvårdsbidrag” till Sociala omsorgsnämnden på remiss. 
Riktlinjerna och reglerna skickas också till Vård- och äldrenämndens 
pensionärsråd för yttrande.  Därefter redovisas inkomna synpunkter i samband 
med Vård- och äldrenämndens sammanträde i oktober innan förslag till 
”Riktlinjer för Borås Stad hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse 
och regler för hemvårdsbidrag” översänds till Kommunfullmäktige för beslut.                

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Remiss: Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, 
hemtjänst och korttid samt regler för hemvårdsbidrag 

2. Förslag - Sammanslagen riktlinje för vård- och omsorgsboende, hemtjänst 
och korttid samt regler för hemvårdsbidrag                  
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§ 138 Dnr SON 2018-00111 2.6.1.25 

Projekteringsframställan för gruppbostad LSS 
Backhagsvägen, Sjömarken 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnad av Backhagsvägen LSS, Backabo 
2:158.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om 
Lokalförsörjningsnämnden projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Backhagsvägen LSS, Backabo 2:158.  

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad LSS. En lokalisering av en tomt på 
Backhagsvägen i Sjömarken har beslutats och ny detaljplan har tagits fram. 
Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 
18 150 000 kr.   

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS med särskild service på 
anvisad tomt på Backhagsvägen, Sjömarken.  

Boendet består av 5 lägenheter med tillhörande kök/ gemensamhetsutrymme 
och har en total area på 507 m2 BRA. Boendet är utformat som ett standard-
LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora funktionsnedsättningar). 
Boendet kommer att få en stor gemensam uppstolpad altan, samt egna entréer 
utifrån. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Byggstart planeras 
till våren 2020 med inflyttning preliminärt mars 2021. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och tillstyrker förslaget.    

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Backhagsvägen LSS, Backabo 2:158.                  
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§ 139 Dnr SON 2019-00110 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av inkomna 
synpunkter januari – juni 2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Totalt 16 synpunkter har kommit in under januari – juni 2019, varav 2 rör 
externa utförare. 2 klagomål rör bemötande, 10 klagomål rör tjänster, 1 
klagomål rör fysisk miljö och 3 synpunkt rör förvaltningens information.  

Jämfört med samma period år 2018 inkom 20 synpunkter och år 2017 31 
synpunkter. Efter analys av tidigare års synpunkter, som till stor del berörde de 
externa utförarnas verksamheter, visar denna periods rapportering att 
inrapporterade synpunkter från privat verksamhet minskar. Gällande egenregi 
är antal inkomna synpunkter i princip densamma som föregående år. De 
synpunkter som inkommit är spridda över flera verksamhetsområden, vilket gör 
det svårt att dra några generella slutsatser. 

Inkomna synpunkter har behandlats var och en för sig och rutinen för 
synpunktshantering har följts till större delen, i 4 fall av 16 inkomna synpunkter 
har svarstiden överskridits. 

Att enbart följa upp på individnivå kan göra det svårt att uppmärksamma behov 
av åtgärder gällande verksamhetens kvalitet och styrning samt identifiera 
faktorer som leder till övergripande utvecklings- och förändringsarbeten.  

För att påbörja en mer systematisk sammanställning och analys för att upptäcka 
mönster och trender inom förvaltningen, som inte framträder i granskning av 
enskilda fall, har två analysteam upprättats vilka ska starta sitt arbete i 
september 2019. Utifrån ett förvaltningsperspektiv ska granskning av alla 
avvikelser, Lex Sarah samt inkomna synpunkter göras mer strategiskt och 
systematiskt. Syftet är att få ett lärandeperspektiv på de saker som fungerar samt 
identifiera behov som förvaltningen behöver utveckla och åtgärda.   

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari–juni 2019                
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§ 140 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Annelie Claesson, ansvarskod 300000–300110, 300400–300490,  
startdatum 2019-08-08 

Magnus Stenmark, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-08-12 
Ann-Marie Olfwenstam, ansvarskod 306102 och 306105,  
startdatum 2019-08-26 

 

2019-08-19  
Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

 

2019-08-21 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00114 3.7.2.0 

 

2019-08-26  
Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

2019-08-26 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00094 3.7.2.0 

 

2019-08-26 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00095 3.7.2.0 

 

2019-08-28 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Utredning med händelseanalys om anonymt allvarligt klagomål från Attendo 
Dnr SON 2019-00128 3.7.2.0 

 

2019-09-05 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00076 3.7.2.0 

 

2019-09-11 
Utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2019-00113 3.7.2.0 
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§ 141 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
2019-05-29 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-05-31 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2787-19 

2019-05-31 
Beslut 2019-05-29 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 1662-19 

2019-06-03 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-04 
Dom 2019-06-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2767-19 

2019-06-05 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 210, uppföljning intern 
kontrollplan 2018 
Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 

2019-06-05 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-05-20, § 207, drogpolitisk handlings-plan, 
rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 
Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25 

2019-06-05 
Beslut från Lokalförsörjningsnämnden 2019-06-04 om lokalresursplan 2020–
2022 
Dnr LFN 2018-00188 2.6.4.0 

2019-06-07 
Dom 2019-05-31 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2341-18 

2019-06-10 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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2019-06-11 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-11 
Dom 2019-06-04 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3705-18 

2019-06-11 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1621-19 

2019-06-12 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-05-23, § 98, avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2 

2019-06-12 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-13 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-13 
Beslut 2019-06-12 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1895-19 

2019-06-13 
Beslut 2019-06-10 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3077-19 

2019-06-14 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 77, årsredovisning 2018 
Dnr KS 2019-00039 1.2.4.1 

2019-06-14 
Dom 2019-06-13 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1189-19 

2019-06-14 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-17 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-17 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2850-18 

2019-06-19 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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2019-06-20 
Dom 2019-06-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2231-18 

2019-06-24 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-25 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3888-18 

2019-06-25 
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3458-18 

2019-06-27 
Beslut 2019-06-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3435-19 

2019-06-27 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 126, revidering av regler och 
riktlinjer för finansverksamheten 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 127, riktlinjer för 
bostadsförsörjning 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

2019-06-28 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 131, plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för Borås Stad 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

2019-07-01 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 292, information om ersättning för 
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 
Dnr KS 2019-00484 3.7.1.0 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 297, ekonomiska ramar 2020 
Dnr KS 2019-00038 1.2.4.1 
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2019-07-01 
Beslut från Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 125, översyn av samtliga 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 277, rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
Dnr KS 2018-00913 1.1.2.1 

2019-07-01 
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 

2019-07-01 
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 282, avtal om 
patientnämndsverksamhet 
Dnr KS 2019-00388 3.7.1.0 

2019-07-05 
Beslut från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 2187-19 

2019-07-12 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3887-19 

2019-07-12 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-07-16 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3916-19 

2019-07-26 
Dom 2019-07-25 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3156-18 

2019-08-02 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2293-18 

2019-08-06 
Dom 2019-08-02 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2289-18 
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2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2292-18 

 

2019-08-06 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2294-18 

2019-08-08 
Beslut 2019-08-07 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om anmälan 
enligt lex Sarah. IVO avslutar ärendet. 
Dnr SON 2019-00008 3.7.2.0 

2019-08-08 
Dom 2019-08-01 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2288-18 

2019-08-09 
Mailkonversation med anhörig 
Dnr SON 2019-00003 3.7.2.25 
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§ 142   

Övriga frågor 
Nämnden önskar få information om utredningen kring optimerad bemanning 
som gjorts inom Sociala omsorgsförvaltningen. En föredragning om detta 
kommer därför att hållas på sammanträdet den 21 oktober. Aktuellt 
presentationsmaterial kommer att skickas ut till nämnden inför det.      
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