
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-21 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 21 oktober 2019 
kl 17:30 – 19.30 

Beslutande Ledamöter 
Yvonne Persson (S), Ordförande 
Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordförande 
Britt-Marie Halldén (L), 2:e vice ordförande 
Ernad Suntic (S) 
Ismeta Dzafic (S) 
Rauno Kekkonen (S) 
Seija Noppa (M) tjänstgör för Anna Christensen (M) §§ 143-158 
Lars Lyborg (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

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

Övriga Tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
David Englund, utredare/sekreterare 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Richard Brevik, verksamhetschef 
Anna Thuresson, chef Kvalitet och utveckling 
Nina Clareving, chef för ekonomifunktionen 
Charles Musonda, HR-chef 
Kerstin Niklasson, projektledare, §148 
Annica Sommar, verksamhetsutvecklare Kvalitet och utveckling, §147 
Elin Dahlberg Bergroth, utredare 
Erzulina Yngvesson, enhetschef, §146 
Elisabeth Drugge, enhetschef, §146 
Marianne Haglund, enhetschef, §146 

Justeringens plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 23 oktober 2019 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 oktober 2019 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 143-158 

 David Englund  

 Ordförande 
  

 Yvonne Persson  

 Justerare 
  

 Britt-Marie Halldén  
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-21 

 
 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 143  

Beredning av ärenden i gruppmöte ..................................................................... 4 
§ 144  

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 5 
§ 145  

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 6 
§ 146  

Förvaltningen informerar ..................................................................................... 7 
§ 147  

Information - Optimerad bemanning .................................................................... 8 
§ 148 Dnr SON 2019-00138 1.1.3.1 

Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ........................................................................................ 9 

§ 149 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 
Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2019 ................................... 11 

§ 150 Dnr SON 2019-00035 1.1.3.1 
Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska ..................................... 12 

§ 151 Dnr SON 2019-00129 1.1.3.1 
Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 ............................ 13 

§ 152 Dnr SON 2019-00131 1.1.3.1 
Samrådsyttrande planprogram för Viskafors ..................................................... 14 

§ 153 Dnr SON 2019-00134 1.1.3.1 
Projekteringsframställan för nybyggnad av Skogsfrugatan SOL-
boende, Torpa Sjöbo 2.5 ................................................................................... 15 

§ 154 Dnr SON 2019-00137 1.1.3.1 
Remiss: Inbjudan till samråd för detaljplanen Hulta, Klippingen 7 m.fl ............... 17 

§ 155 Dnr SON 2019-00127 1.1.3.1 
Initiativärende - Utlämning beräkning av besparing ........................................... 18 

§ 156 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 
Redovisning av delegationsbeslut ..................................................................... 20 

§ 157 Dnr SON 2019-00005 1.1.3.1 
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser ............................................... 22 

§ 158  
Övriga frågor ..................................................................................................... 24 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 143   

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
21 oktober 2019, klockan 16.30–17.30.    
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§ 144   

Val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Britt-Marie Halldén (L) 
med Mattias Karlsson (M) som ersättare.  

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 23 oktober 2019, Sociala omsorgsförvaltningen  
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§ 145   

Allmänhetens frågestund 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 17.35. 

Ingen närvarande från allmänheten.     
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§ 146   

Förvaltningen informerar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
 - Förvaltningschef Magnus Stenmark kommenterar budgetläget och framhåller 
att förvaltningen står inför stora utmaningar på grund av den ansträngda 
ekonomin. 

 

Besök från förvaltningens verksamhet: 

- Enhetscheferna Erzulina Yngvesson, Elisabeth Drugge och Marianne 
Haglund från förvaltningens område 2 informerar nämnden om LSS-teamets 
och korttidsverksamhetens uppdrag och organisation. 
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§ 147   

Information - Optimerad bemanning 
Verksamhetsutvecklare Annica Sommar och utredare Elin Dahlberg Bergroth 
informerar om begreppet optimerad bemanning och det förändringsarbete det 
innebär för förvaltningens verksamheter. 

 

- Nämnden önskar kontinuerligt få uppdateringar kring hur arbetet med 
optimerad bemanning fortlöper.     
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§ 148 Dnr SON 2019-00138 1.1.3.1 

Utredning av Aktivitetshus för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av 
beslutsförslag.          

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett 
aktivitetshus kan utformas.  

Det övergripande målet med ett aktivitetshus är att öka tryggheten, främja lika 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet, bidra till en meningsfull 
fritid och ge stöd till studier eller arbete. 

Eftersom ett livslångt utanförskap kostar minst 12 -15 miljoner kronor, är det 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mycket lönsamt med denna typ av stöd.  

Under utredningstiden har synpunkter samlats in från professionella och 
brukare och deras föreningar. Studiebesök har gjorts på många mötesplatser 
inom staden och aktivitetshus i andra kommuner. Unga kommunutvecklare har 
deltagit i arbetet. 

Förvaltningen har kommit fram till att det i dagsläget inte behövs några nya 
lokaler. Vad profession och brukare däremot ser ett stort behov av är 
aktiveringspedagoger. De årliga kostnaderna för dessa beräknas bli 

1200 000 för två aktiveringspedagoger inklusive kompetensutveckling  

300 000 för övrigt 

 

Aktiveringspedagogerna ska  

  vara anställda på Sociala omsorgsförvaltningen 

  arbeta uppsökande och stödjande 

  samarbeta med andra förvaltningar och organisationer 

 

På sikt kan verksamheten behöva utökas med ytterligare personal och lokaler. 

Det kan också föra med sig att nya individer får kännedom om socialtjänsten 
och handläggarna får därmed ta mot ett ökat antal ärenden. 

               



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-21 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport - Aktivitetshus, 2019-10-03               
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§ 149 Dnr SON 2019-00039 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. september 2019 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsrapport med 
helårsprognos efter september 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. Månadsuppföljning t.o.m. september 2019                  
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§ 150 Dnr SON 2019-00035 1.1.3.1 

Initiativärende - Ny yrkestitel Specialistundersköterska 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, inom 
ramen för det kompetensförsörjningsarbete som idag sker, stärka kompetensen 
inom nämndens områden för att bättre möta framtidens utmaningar. 

Reservationer 
Mattias Karlsson (M), Seija Noppa (M) och Lars Lyborg (KD) reserverar sig 
mot beslutet och lämnar en protokollsanteckning (bifogas protokollet).        

Sammanfattning av ärendet 
Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-25 presenterade 
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende om 
specialistundersköterska som en ny yrkestitel. Sociala omsorgsnämnden tog då 
beslutet att inventera behovet av specialistundersköterskor. Då titeln 
undersköterska ej förekommer i förvaltningen kan det ses som något 
besynnerligt att införa titeln specialistundersköterska. Den titulatur 
förvaltningen har idag bygger på GR och projekt Carpes arbete med titulatur 
inom funktionshinderområdet (se bilaga). Sedan föregående skrivelse om detta 
ärende finns nu några förtydliganden samt tillägg för de beslut som tagits i 
Boråsregionen och på Sociala omsorgsförvaltningen, samt för daglig 
verksamhet som vid denna tid tillhörde Arbetslivsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 ” Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom 
funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner” 

2. Bilaga 2 ”Projekt Carpes Yrkeskrav kortversion” 

3. Bilaga 3 ” Förslag till Överenskommelse om Titulatur och utbildningskrav 
för baspersonal inom funktionshinderområdet i Boråsregionens kommuner” 

4. Bilaga 4 ”Överläggningsprotokoll” 

5. Bilaga 5 ”Initiativärende Specialistundersköterska –en ny yrkestitel”                  
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§ 151 Dnr SON 2019-00129 1.1.3.1 

Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads Ungdomspolitiska 
program 2020-2023 och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Kommunstyrelsens förslag till Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023. 

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 
möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och 
delaktighet. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv där 
flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger 
bättre förutsättningar att se både individen och helheten. Det ungdomspolitiska 
arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och 
sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga 
ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett 
rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd ansvarar för att efterleva 
konventionen.   

Sociala omsorgsnämnden vill se att förslaget ännu tydligare uttrycker en 
inkluderande syn på individen oavsett förutsättningar och vill göra följande 
tillägg (kursiverat) i formuleringen ovan: 

”Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, 
intellektuella, ekonomiska och sociala förutsättningar.”  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker i övrigt förslaget.            

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

2. Borås Stads Ungdomspolitiskt program                  
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§ 152 Dnr SON 2019-00131 1.1.3.1 

Samrådsyttrande planprogram för Viskafors 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsförvaltningen tillstyrker planprogram Viskafors och översänder 
upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om planprogram 
Viskafors. 

 

Syftet med planprogrammet är att förtäta eller omvandla områden som det inte 
finns bostäder på idag. Även utanför centrum gäller i första hand att titta på 
lägen där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 

infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service. 

 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker planprogram Viskafors, men vill särskilt 
framhålla vikten av att framkomligheten och tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning är god.               

Beslutsunderlag 
1. Planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl.                  
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§ 153 Dnr SON 2019-00134 1.1.3.1 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2.5 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende nybyggnation av Skogsfrugatan SOL-boende, 
Torpa Sjöbo 2.5    

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen 2018-2020 framställt 
behov av ytterligare gruppbostad SOL. I skrivelse 2016-11-15 (2016/ SO 
N0108) uttrycker Sociala omsorgsnämnden att en lokalisering inom samma 
tomt på Skogsfrugatan i Sjöbo som det byggdes en gruppbostad LSS på är 
lämplig. Detaljplanen för kv. Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. tillåter ytterligare 
exploatering. Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-08-21. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad SOL (boende åt socialpsykiatrin) 
med särskild service på anvisad tomt på Skogsfrugatan på Sjöbo. Lokalerna är 
utförda med projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje.  

Boendet består av 10 lägenheter på ca 43 m2/ lgh. Boendet har tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 1010 m2 BRA. Boendet 
kommer att få en gemensam altan från gemensamsutrymmen. Byggnaden ska 
P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö (i nuläget 5 st) för att erhålla 
bostad enligt SOL. Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar 
lägenhetsstandard och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga 
lägenheter. Det är därför angeläget med en skyndsam planering av 
byggnationen. 

I samband med byggnation av Skogsfrugatan kommer personer från den 
inhyrda lokalen på Jössagatan 3 att flytta hit. Sociala omsorgsförvaltningens 
ambition är att de personer som bor kvar på Jössagatan ska erbjudas annat 
boende. Då kan hela lokalen på Jössagatan 3 sägas upp. 

Byggstart planeras till våren 2020 med inflyttning preliminär inflyttning juli 
2021. 

Sociala omsorgsnämnden ställer sig positiv till Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och tillstyrker förslaget.     
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av 
Skogsfrugatan SOL-boende, Torpa Sjöbo 2.5                  
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§ 154 Dnr SON 2019-00137 1.1.3.1 

Remiss: Inbjudan till samråd för detaljplanen Hulta, 
Klippingen 7 m.fl 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens detaljplan 
Hulta, Klippingen 7 m fl.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om detaljplanen Hulta, 
Klippingen 7 m fl. 

Detaljplanens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, 
upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, justering av vissa marknivåer samt 
att ändra placeringen av vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på 
tomten. 

Sociala omsorgsnämnden vill framhålla vikten av att framkomligheten och 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är god.               

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad. 

2. Planbeskrivning – Ändring av detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl.                  
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§ 155 Dnr SON 2019-00127 1.1.3.1 

Initiativärende - Utlämning beräkning av besparing 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar förvaltningens svar på Initiativärende - 
Utlämning beräkning av besparing och lägger det till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
På Sociala omsorgsnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 lämnade M 
och KD ett initiativärende, Utlämning beräkning av besparing (se bilaga), med 
en fråga till förvaltningen angående den antagna åtgärdsplanen för ekonomi i 
balans. Frågan gällde hur förvaltningen beräknat en besparing på en miljon 
kronor genom omflyttning av hyresgäster för att effektivisera bemanning. 

Förvaltningens svar är följande: 

 

 

Objekt 31486 (1 brukare) 

 

Verksamhet 

Årsarbetare 6,74 

Totalt: 6,74 

 

Kostnad per år ca 4 000 tkr 

Utfall tom sep-20 – 2 888 tkr 

 

 

Gruppbostad autism (5 brukare) 

 

Verksamhet Backvägen 7B.  

Årsarbetare 12,96 

Utfall tom september 6 662 tkr 

Verksamhet Vendeldalsgatan.  

Årsarbetare 13,88 
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Utfall tom september 6 821 tkr 

Kostnad per år ca 8 500 tkr för ett autismboende med 5 platser.  

 

Kostnad per brukare:  

 

Objekt 31486:  ca 4000 tkr per år 

Backv. 7B   ca 1 700 tkr per år  

Vendedalsg.   Ca 1 700 tkr per år 

 

 

Ovan beskrivning anger kostnader för drift av två olika autismboenden med 5 
platser vardera jämfört med att verkställa 1 enskilt ärende inom servicebostad. 
Denna jämförelse påvisar att kostnaden för objekt 31846 blir ca 2 000 – 2 300 
tkr dyrare per år.  

               

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsförvaltningens svar på Initiativärende – Utlämning beräkning 
av besparing (SON 190826) 

2. Initiativärende M och KD – Utlämning beräkning av besparing, 190826                  
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§ 156 Dnr SON 2019-00004 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om avslut av rätt att attestera beslutsattest: 

Birgitta Toll, ansvarskod 308118, slutdatum 2019-08-31 

Frida Augustsson, ansvarskod 300000–309999, slutdatum 2019-09-18 

 

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Lena Ventelä, ansvarskod 308115, startdatum 2019-09-02 

Nina Clareving, ansvarskod 300000–309999, startdatum 2019-09-16 

 

2019-09-12 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens lokala samverkansgrupp – LSG 
Dnr SON 2019-00033 2.3.1.1 

 
2019-09-16 
Protokoll från Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp – FSG 
Dnr SON 2019-00013 2.3.1.1 

 

2019-09-16 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Dnr SON 2019-00104 3.7.2.0 

 

2019-09-23 
Protokoll från Sociala omsorgsnämndens socialutskott 

 

2019-09-23 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00098 3.7.2.0, 2019-00099 3.7.2.0, 2019-00100 3.7.2.0,  

2019-00101 3.7.2.0 och 2019-00102 3.7.2.0 
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2019-09-23 
Utredning lex Sarah LSS 

Dnr SON 2019-00105 3.7.2.0 och 2019-00103 3.7.2.0 

2019-10-09 
Utredning lex Sarah SoL 
Dnr SON 2019-00108 3.7.2.0 
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§ 157 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 
2019-09-13 
Beslut 2019-09-12 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4494-19 

2019-09-13 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4917-19 

2019-09-16 
Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping, dnr FJO 219-266, mål nr 4917-19 

2019-09-16 
Dom 2019-09-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3301-18 

2019-09-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-02, § 339, strategiskt 
inriktningsdokument för ”Socialt hållbart Borås – vi tar ansvar för barn och 
unga” 
Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

2019-09-17 

Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-02, § 341, redovisning av 
Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 
Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

2019-09-17 
Dom 2019-09-11 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5929-18 

2019-09-26 
Beslut 2019-09-20 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ärende om 
tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 

Dnr SON 2015-00141 700 

2019-09-26 
Beslut 2019-09-23 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ärende om 
tillsyn av ej verkställt beslut. IVO avslutar ärendet. 

Dnr SON 2018-00124 1.1.3.1 

2019-09-27 
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Dom 2019-06-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 6793-18 

2019-09-27 

Dom 2019-09-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5170-19 

2019-09-27 

Beslut från Kommunstyrelsen 2019-09-16, § 356, redovisning av godkända 
företag i daglig verksamhet 

Dnr KS 2019-00683 3.7.2.0 

2019-10-01 

Dom 2019-09-26 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1273-19 
Dnr SON 2017-00156 700 

2019-10-04 
Dom 2019-10-03 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1776-18 

2019-10-08 

Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 208, program för nationella 
minoriteter 

Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

2019-10-08 

Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 209, program för ett integrerat 
samhälle 

Dnr KS 2019-00893 1.1.2.1 

2019-10-08 

Beslut från Kommunfullmäktige 2019-09-26, § 215, enkäter gällande 
rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 

Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

2019-10-08 

Beslut 2019-10-07 från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3025-19 
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§ 158   

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor.      

 

 

 

 



Protokollsanteckning  Bilaga till Sociala Omsorgsnämndens protokoll 
  2019-10-21, §150 
 

      

 

 

Protokollsanteckning: Svar på initiativärende om att specialistundersköterskor i Sociala 
omsorgsförvaltningens verksamhet  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas syfte med motionen var att underlätta för Sociala 
omsorgsnämnden att i framtiden kunna anställa personal som har rätt kompetens. Genom att 
tillskriva Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om behovet av specialistundersköterskor finns 
större möjlighet att utbildningen startas och för Sociala omsorgsnämnden att påverka innehållet i 
utbildningen. 

 
Huruvida man inom förvaltningen väljer att kalla det för just specialistundersköterska eller inte, anser 
nämnden vara ointressant. Det viktiga är att kompetensen finns och att karriärmöjligheterna inom 
vårdsektorn förbättras för att långsiktigt kunna attrahera fler skickliga medarbetare.  
 
Sociala Omsorgsnämnden föreslås besluta  

Initiativärendet bifalls. 
 

Mattias Karlsson (M)  

Anna Christensen (M)  

Lars Lyborg (KD) 

Seija Noppa (M)  

Bill Bakkemose (M)  

Ulrika Gunnarsson (KD)  
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