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§ 106  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
26 september 2022, klockan 16.30–17.30. 
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§ 107  

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Lyborg med Britt-
Marie Halldén som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 28 september 2022, Sociala omsorgsförvaltningen 
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§ 108  

Förvaltningen informerar 
- Sara Holmberg, enhetschef för Myndighetsutövning SoL, informerar 

om förvaltningens verksamhet inom området. 
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§ 109 Dnr SON 2022-001321.1.3.1 

Begäran om yttrande och handlingar om ej verkställt 
beslut - Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om 
yttrande avseende ovan rubricerade ärende beslutar nämnden lämna följande 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten när ett gynnande beslut inte blir verkställt inom skälig tid 
(28 a § lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). 
IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om oskäligt 
dröjsmål uppstått i samband med verkställighet av beslutet.  

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande samt tillhörande handlingar. 
Anstånd att svara har medgetts till den 7 oktober 2022. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110  

Allmänhetens frågestund 
Ingen närvarande från allmänheten. 
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§ 111 Dnr SON 2022-000261.2.4.1 

Budgetuppföljning Tertial 2, 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2, 2022. 

Uppgift om deltagande i beslut 
Mattias Karlsson (M) och Anna Christensen (M) deltar ej i beslutet. 

Lars Lyborg (KD) deltar ej i beslutet. 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har genomfört uppdraget från Kommunfullmäktige 
om att se över behov, kostnad, placering och innehåll för ett aktivitetshus för 
den målgrupp som omfattas av Sociala omsorgsnämndens insatser. En 
utredning visar att behovet i dagsläget är tillgodosett genom 
aktiveringspedagogerna. Utredningen bifogas tertialrapport 2. 

På intäktssidan har statsbidragen varit högre än budgeterat. Statsbidraget i 
enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022 meddelades i 
mitten av mars i år, och har inte tagits med i budget 2022. Intäkten från 
statsbidraget motsvaras av högre personalkostnader, då statsbidraget används 
för att finansiera utökning av tjänster. Mer statsbidrag från Migrationsverket 
avseende ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård för nyanlända än 
budgeterat. 

I nuläget har personalkostnaderna en positiv budgetavvikelse p.g.a. att några 
tjänster inom stödfunktioner varit vakanta under året. Lägre personalkostnader 
än budgeterat kommer även från inflyttning till gruppbostäder som inte har 
verkställts så som planerat. Samtidigt finns det ett underskott inom hälso- och 
sjukvården där svårigheter med att rekrytera legitimerad personal har behövt 
lösas med inhyrd bemanning. 

Nämnden har en volymökning av antalet deltagare inom daglig verksamhet 
vilket gör att ersättning för daglig verksamhet till externa utförare har ett 
underskott. Även köp av platser i annan kommun har ett underskott. 

Färre beslutade timmar personlig assistans LSS ger i nuläget ett överskott 
medan fler antal beslut med personlig assistans enligt SFB ger högre kostnader 
än budgeterat. Sammantaget innebär volymförändringarna inom personlig 
assistans en budget i balans. Den 1 januari 2023 träder lagändringarna om stärkt 
rätt till personlig assistans i kraft vilket kommer att innebära att fler personer 
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beviljas assistans av Försäkringskassan samtidigt som fler personer också kan få 
assistans beviljad av kommunen. Detta kan innebära ökade kostnader för 
Sociala omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2 Sociala omsorgsnämnden 

2. Bilaga 1 Utredning aktivitetshus 

3. Bilaga 2 Beslut-202200088-SON-§ 78_Aktivitetshus 
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§ 112 Dnr SON 2022-000911.1.3.1 

Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svar på Remiss: Riktlinjer för 
Kulturmiljövården.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag på 
Riktlinjer för kulturmiljövården, framtaget av Kulturnämnden. 
 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
Riktlinjerna ersätter Borås Stads Kulturmiljöprogram, som antogs av 
Kommunstyrelsen 2001. Riktlinjerna är alltså att betrakta som en revidering av 
Kulturmiljöprogrammet. Arbetet med riktlinjerna har pågått sedan 2017 och 
utförts i samarbete mellan tjänstepersoner på Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en 
omfattande inventering av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. 
 
Till Riktlinjerna hör en bilaga där de utpekade kulturmiljöerna beskrivs mer 
detaljerat samt illustreras med en karta (Bilaga1, Beskrivningar av 
kulturmiljöerna). 
 
Utöver Riktlinjerna och dess tillhörande bilaga medföljer ytterligare två bilagor 
till missivet: 1) information om regelverk för skydd av kulturmiljöer; 2) kultur 
och bebyggelsehistorisk sammanfattning över det område som idag utgör Borås 
kommun. Dessa bilagor utgör fördjupningsmaterial och fungerar som bakgrund 
och stöd i läsningen av Riktlinjerna. 

Sociala omsorgsnämndens svar på remiss 
Då Sociala omsorgsnämndens verksamheter sällan berör den del av 
samhällsbyggnadsprocessen som de föreslagna riktlinjerna tar upp, föreslås 
nämnden besluta att avstå svar på Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården, med bilagor 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr SON 2022-000951.1.3.1 

Remiss: Motion: Minska matsvinnet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svar på Remiss: Motion: Minska 
matsvinnet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Motion: Minska 
matsvinnet, väckt av Magnus Sjödal (KD) i Kommunfullmäktige 2022-04-28.  

Förslaget till Kommunfullmäktige i motionen är följande: 

”Att ge i uppdrag åt berörda förvaltningar att undersöka möjligheterna för 
anställda att köpa med sig överbliven mat från den lunch som serverats på 
respektive plats där luncher serveras inom Borås stad.” 

Sociala omsorgsnämndens yttrande 

Då Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter inte serverar lunch på det vis 
som nämns i motionen, är det inte aktuellt för förvaltningen att undersöka 
möjligheterna i förslaget. Sociala omsorgsnämnden föreslås därför besluta att 
avstå svar. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Minska matsvinnet 
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§ 114 Dnr SON 2022-000971.1.3.1 

Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av 
Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svar på Remiss: Strategier för den 
långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig om förslag till 
Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och 
Sandared. Det är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen 
och ska ligga till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. 
Dokumentet beskriver hur den strategiska utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, 
Viskafors och Sandared kan se ut. 

Sociala omsorgsnämndens yttrande 
Sociala omsorgsnämnden har inget att tillägga angående förslag till Strategier för 
den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared och 
föreslås besluta att avstå svar. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, 
Viskafors och Sandared 
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§ 115 Dnr SON 2022-001231.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp 
och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst 
två gånger per år redovisas för respektive nämnd och tillsändas 
kommunstyrelsen.  

Första halvåret 2022 har betydligt fler synpunkter och klagomål inkommit till 
Sociala omsorgsförvaltningen (18 st.) än motsvarande tidsperiod år 2021 (8 st.). 
Det går inte att dra slutsatser om ökningen beror på skillnader i 
verksamheternas kvalitet eller om den beror på större benägenhet att lämna in 
och/eller ta emot synpunkter och klagomål. 

Klagomålen är spridda över flera verksamhetsområden. Flest synpunkter och 
klagomål rör myndighetsutövning och en gruppbostad LSS som drivs av privat 
utförare. 

Det finns stora förbättringsmöjligheter när det gäller synpunktshanteringen. 
Det handlar bland annat om att integrera befintligt synpunktshanteringssystem 
på kommunalt övergripande nivå med de föreskrifter som Sociala 
omsorgsförvaltningens verksamheter har att förhålla sig till. Det handlar också 
om att öka kunskapen om att all personal i förvaltningens verksamheter är 
skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter SoSFS 2011:9. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022 
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§ 116 Dnr SON 2022-000993.7.0.9 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS till och med den 30 juni 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna statistikrapporterna om ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § LSS till 
och med den 30 juni 2022.  

 

Statistikrapporterna översänds till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL t.o.m.  

   den 30 juni 2022 

2. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m.  

   den 30 juni 2022 
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§ 117 Dnr SON 2022-001421.1.3.1 

Remiss: Justerad riktlinje för vård- och 
omsorgsboende som beaktar personer som tillhör en 
nationell minoritet  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Justerad riktlinje för vård- och 
omsorgsboende som beaktar personer som tillhör en nationell minoritet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig om justerad 
riktlinje för vård- och omsorgsboende som beaktar personer som tillhör en 
nationell minoritet. 

Vård- och äldrenämnden har ett styrdokument som heter ”Riktlinjer för 
hemtjänst, korttid och vård- och omsorgboende samt regler för 
hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande”. Vård- och äldrenämnden har 
gett Vård- och äldreförvaltningen i uppdrag att förtydliga i riktlinjen för vård- 
och omsorgsboende att personer som tillhör en nationell minoritet ska få sina 
behov tillgodosedda vad gäller att upprätthålla sin kulturella identitet.  

Förslaget på tillägg i riktlinjen för vård- och omsorgsboende lyder: ”Vid 
erbjudande om plats på vård och omsorgsboende ska kommunen ta hänsyn till 
personer som tillhör en nationell minoritet. Den äldres behov av att 
upprätthålla sin kulturella identitet ska beaktas.”  

Som en del i arbetet med riktlinjen har Vård- och äldreförvaltningen deltagit på 
ett samrådsmöte med/för nationella minoriteter för att föra dialog om det som 
är tänkt att förtydligas i riktlinjen för vård- och omsorgsboende. Sociala 
omsorgsnämnden berörs av riktlinjen och därför skickas förslag till justerad 
riktlinje för vård- och omsorgsboende, som även beaktar personer som tillhör 
en nationell minoritet, till Sociala omsorgsnämnden på remiss med senast 
svarsdatum 2022-08-30. Förlängd svarstid är beviljad till 2022-09-30. 

Sociala omsorgsförvaltningen ser positivt på föreslagen justering och Sociala 
omsorgsnämnden föreslås därför besluta att tillstyrka justeringen. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Justerad riktlinje för vård- och omsorgsboende som beaktar personer 
som tillhör en nationell minoritet 
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§ 118 Dnr SON 2022-001431.1.3.1 

Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Johannelundsgatan 
SoL, Kv. Hussvampen 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2020-11-16, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-01-18.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 55.000.000 kr.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service SoL 
(boende åt socialpsykiatrin) på Johannelundsgatan på Sjöbo. Projekteringen är 
utförd i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m² med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme med 
gemensam altan, samt personalutrymmen. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Boendet har en total area på 
1576 m² BRA (1715 m² BTA).  

Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL, vilket är ett 
inhyrt objekt och behöver sägas upp 12 månader innan inflyttning på 
Johannelundsgatan SoL. Lokalerna på Söderforsgatan SoL önskar ersättas på 
grund av bristen på tillgänglighetsanpassning (hiss). Någon evakuering är inte 
aktuell i projektet. 

Byggstart december 2022 med preliminär inflyttning januari 2024. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för Johannelundsgatan SoL 
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§ 119 Dnr SON 2022-001461.1.3.1 

Miljörapport tertial 2, 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Miljörapport tertial 2, 2022 och 
skicka den till Miljö- och konsumentnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
I denna Miljörapport för tertial 2, 2022 redovisas Sociala omsorgsnämndens 
arbete för att bidra till Borås Stads miljömål 2018-2021. 

I rapporten tas två miljömål upp: 

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

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

 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem. 
Under andra halvan av 2019 påbörjades arbetet med att implementera ett 
miljöledningssystem i förvaltningen. Under "pandemiåren" 2020-2021 kunde 
förvaltningen konstatera att arbetet med miljömål och miljöledningssystem till 
stora delar fick stå tillbaka för den mer akuta hanteringen av coronakrisen. 

När Borås Stad nu närmar sig ett färdigställande av nytt Miljöprogram, som 
väntas sätta en ny struktur för miljöarbetet i stadens förvaltningar och bolag, 
avser Sociala omsorgsförvaltningen att ta ett omtag på sitt miljöledningssystem. 
Detta för att närma sig en certifiering och för att på lämpligt sätt möta nivån för 
det framtida miljöarbetet i staden. 

4 a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska 
minska med 60 % från 2015 
Distansmöten och en ökad andel hemarbete, för de som har möjlighet, är 
numera en naturlig del av arbetet på SOF, vilket till stor del är en följd av de 
tekniksatsningar som gjorts under pandemin. Detta måste bedömas ha en 
positiv effekt på de totala transportrelaterade utsläppen och ligger i linje med 
målet att uppnå ett mer miljömedvetet resande. 

Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur 
miljösynpunkt. 
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Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att många 
transporter är svåra att effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför 
en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, där man exempelvis skulle 
kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika 
verksamheter, för att effektivisera dem ytterligare. 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 2, 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 120 Dnr SON 2022-001171.1.3.25 

Testamenterad gåva till verksamhet SOF 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens 
vägnar med tacksamhet ta emot en gåva från Per-Axel Almén på 78 587,44 kr, 
som ska gå till verksamheten mötesplats Berggården. Penninggåvan ska 
användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Per-Axel Almén har i testamente daterat 2001-09-20 testamenterat delar av sin 
kvarlåtenskap till mötesplats Berggården, Gamla Brämhultsvägen 82, 507 40 
Borås. Gåvan ska användas till trivselbefrämjande åtgärder för besökande. 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit ett förslag på arvskifte som fastställer att 
78 587,44 kr ska tillfalla mötesplats Berggården. Eftersom gåvan överstiger ett 
basbelopp föreslår Sociala omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige på 
kommunens vägnar beslutar att med tacksamhet ta emot den testamenterade 
gåvan från Per-Axel Almén. 

Formalia 
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås 
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att motta gåvor. 
I reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att motta 
gåva till ett värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av 
högst ett basbelopp. Aktuell gåva enligt ovan omfattar en gåva överstigande ett 
basbelopp. 

När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får ansvarig enhetschef för 
mötesplats Berggården tillse att gåvan används till trivselbefrämjande åtgärder 
för besökande.  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr SON 2022-000101.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut  

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 
 
Protokoll 2022-02-21 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON 2022-00024 3.7.0.3 
 
Beslut att inte inleda utredning lex Sarah LSS 
Dnr SON2021-00048 3.7.2.0 
 
Utredning Lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 2022-0001 3.7.0.3 
 
Delegationsbeslut, Förordnande att företräda Sociala omsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2022 
Dnr SON 2021-00236 1.1.3.0 
 
Protokoll 2022-02-16 lokal samverkansgrupp, LSG område 1 
Dnr 2022-00041 2.3.1.1 
 
Utredning Lex Sarah LSS avslutas 
Dnr SON 00023 3.7.0.3 
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§ 122 Dnr SON 2022-000061.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 
 
2022-02-21 
Dom 2021-02-18 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2954-21 
 
2022-02-21 
Information till nämnder från IVO 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-07, § 53, Nämndbudget 2022 
Dnr KS 2021-00037 1.2.4.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 67, Svar på motion av Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): 
Menssäkra Borås 
Dnr KS 2021-00271 1.1.1.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 81, Regler för inköp i 
Kommunkoncernen 
Dnr KS 2021-00683 1.2.2.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-24, § 22, Revidering av taxa för vård 
och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022 
Dnr KS 2021-00950 3.7.2.25 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-21, § 63, Revidering av Borås Stads 
program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete 2022-2026 
Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 2022-03-07, § 106, Projekteringsframställan 
Björkbo LSS 
Dnr KS 2022-00124 2.6.1.1 
 
2022-03-10 
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Beslut 2022-03-10 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i 
tillsynsärende. IVO avslutar ärendet, Dnr 3.3.1-54736/2020-8 
Dnr SON 2021-00083 1.1.3.1 
2022-03-04 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 993-22. 
 
2022-03-11 
Dom 2022-03-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2168-21. 
 
2022-03-15 
Dom 2022-03-14 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1088-21. 
 
2022-03-17 
Dom 2022-03-17 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3247-21. 
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§ 123  

Övriga frågor 
- Mattias Karlsson (M) undrar över när den inplanerade informationen 

om arbetet med kontokort till brukare kommer att hållas för nämnden.  

Förvaltningen svarar att denna punkt tas upp vid nästa sammanträde, då 
IKT-samordnare Andreas Plotzki besöker nämnden. 
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