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§ 109  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen med följande tillägg av övriga frågor: 

• Alain Waern (LPo): Körjournal 

• Susanne Lindström (SD): Julklappar 
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§ 110  
Presentation av verksamheterna Central 
planering, Bemanningsenheten, myndighet 
omsorg, resursenheten och centrala 
hemtjänst  
 

Socialnämndens beslut 
Tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Anna-Maria Svedberg och Lena Leü Ross, enhetschefer beskriver sina 
verksamheter central planering, bemanningsenheten sof, myndighet omsorg, 
resursenheten och centrala hemtjänst. 
Resursenheten är tänkt att kunna täcka alla enheters behov av vikarier. En 
utvärdering kommer att ske under 2023. Inom centrala hemtjänst finns personer 
med 4 olika nationaliteter. Gruppen har arbetat aktivt under 21 och 22 med att bli 
en bra grupp som trivs med sitt arbete i hemtjänsten och det har resulterat i ett 
ökat välmående och en grupp med gott kamratskap.  
Central planering ser till att rätt personal kommer till rätt brukare på rätt tid. 
Bemanningsenheten togs över från Tranemo 1 februari och är under uppbyggnad. I 
enheten myndighet omsorg arbetar biståndshandläggare och avgiftshandläggare. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anna-Maria Svedberg och Lena Leü Ross, enhetschefer. 



 

Socialnämnden 
2022-12-14 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

5 (14) 
 

§ 111  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport november 2022 
Diarienummer: SOF-2021-109  042   

Socialnämndens beslut 
Godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 
nämndsammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 
kommentarer till eventuella avvikelser. 

Efter elva månader visar helårsprognosen på minus 3 miljoner kronor totalt för 
nämnden vilket är 300 000 kr. sämre än från rapporten i oktober. Inom 
äldreomsorgen redovisas ett större underskott kronor men detta vägs upp av 
plusresultat i andra verksamheter. 

Kvalitetsredovisningen visar att kvaliteten har minskat på flera enheter på grund av 
olika anledningar men inte att det är kopplat till ekonomin. Det finns oro i 
verksamheterna på grund av budgetunderskottet och de åtgärder som görs mot 
detta. Den totala kvalitetsindikatorn inte sjunkit från tidigare rapportering. En 
analys har gjorts av det ökade antalet avvikelser gällande fall som rapporterats. 

Ekonomichef Salman Chalhoub deltar på nämnden och informerar om hur 
rekryteringen av ny ekonom till socialnämnden går. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi och kvalitet för november 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen. 
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§ 112  
Revidering av socialnämndens 
verksamhetsplan med detaljbudget 2023-
2025  
Diarienummer: SOF-2022-122  042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till reviderad verksamhetsplan med detaljbudget 
för 2023-2025. Socialnämnden överlämnar verksamhetsplanen till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har efter nya förutsättningar upprättat ett förslag till reviderad 
verksamhetsplan med detaljbudget för socialnämnden för åren 2023-2025. 
Förslaget grundar sig på de nämndmål som socialnämnden arbetat fram och dem 
rambudget som beslutats. Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden 
godkänner förslaget.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 december 2022 § 1054 . 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad verksamhetsplan med detaljbudget 2022-2023 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-06, protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-12-07 
§ 1054. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige.  
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§ 113  
Socialnämndens  uppföljning av 
internkontrollplan 2022 
Diarienummer: SOF-2021-108 007  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till rapport uppföljning av socialnämndens 
internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning 
Enligt styrdokumentet ”Regler för intern kontroll” ska samtliga nämnder och bolag 
årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Granskningsområden och processer med hög frekvens och hög risk bör prioriteras 
framför de som sker mer sällan.  
Socialnämnden antog en plan för 2022 på sitt sammanträde 8 december 2021, 
som innefattar riskområden som skulle granskas under året 2022.  
 
Förvaltningen har upprätta ett förslag till rapport uppföljning av internkontrollplan 
2022 och föreslår att socialnämnden godkänner rapporten som sin egen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 december 2022 § 1055 . 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till rapport uppföljning av internkontrollplan 2022. 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-07. 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-12-07 § 1055. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten. 
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§ 114  
Internkontrollplan för socialnämnden 2023  
Diarienummer: SOF-2022-144  007  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2023 för socialnämnden.  

Sammanfattning 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Det innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska 
säkerställa att följande uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, tillämpning av 
lagar, föreskrifter samt av huvudmannen fastställda styrdokument m.m. 

Socialnämndens internkontrollplan ska tydliggöra de verksamheter/områden som 
riskbedömts och som ska kontrolleras med fokus på de uppdrag nämnden ansvarar 
för att utföra. Internkontrollen utgår från det reglemente för internkontroll som 
fastställts av Kommunfullmäktige. Förvaltningen har upprätta ett förslag till 
internkontrollplan för socialnämnden 2023. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 december 2022 § 1056. 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2023 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-07, protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-12-07 
§ 1056 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 115  
Uppdrag till förvaltningen om revidering av 
vägledande bestämmelser för 
biståndsbedömning och tydliggöra nivån för 
skälig levnadsnivå  
Diarienummer: SOF-2022-152  711  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjer för 
biståndsbedömning och se över nivån för skälig levnadsnivå. Ett förslag till beslut 
ska presenteras för socialnämnden i början av 2023. 

Sammanfattning 
En översyn har genomförts av hur stor omfattningen är gällande gynnande 
biståndsbeslut. Detta har utförts av en oberoende granskare och en rapport har 
lämnats. Denna visar att biståndsbeslut fattas för generöst och över vad som är 
skälig levnadsnivå. Förvaltningen efterfrågar ett uppdrag från nämnden att 
revidera riktlinjer och se över nivån för skälig levnadsnivå för att tydligare klargöra 
vad som gäller.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 7 december 2022 § 1057.  

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-12-07 § 1057 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Anna Fallesen, verksamhetschef 

Beslutet expedieras till 
Myndighetsutövningen 
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§ 116  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-11-23 
Ärende: Överklagan av kommunens avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Högsta Förvaltningsdomstolen 
Datum: 2022-12-13 
Ärende: Överklagan av Kammarrättens dom om vård enligt LVU, fråga om 
prövningstillstånd. 
Beslut: Högsta Förvaltningsrätten avvisar överklagan och meddelar inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står fast. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef
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§ 117 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 21 november till 
och med 11 december 2022 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 174 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 183 beslut 

• LSS: 23 beslut 

• Ordförandebeslut: 1 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag: nummer 53-66= 14 beslut 

• Anställningar november 2022: 10 beslut 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-11-23 § 166-179 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-12-07 § 
1052-1057 

 

 



 

Socialnämnden 
2022-12-14 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

12 (14) 
 

§ 118  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700 

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 21 november till och med 11 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunfullmäktige 2022-11-28 Protokollsutdrag §§ 165, 167, 175, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 
201 

2 Barn och utbildningsnämnden 
2022-12-06 

Protokollsutdrag § 118 

3 Södra patientnämnden Protokollsutdrag 2022-11-24 med bilagor Äldres röster om vården 

2 Öppet brev till socialnämnden från 
vårdförbundet m.fl. 2022-11-28 

Öppet brev till socialnämnden 
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§ 119  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. Ett svar från nämnden formuleras och lämnas till 
brevskrivaren. 

Sammanfattning 
Skrivelsen Öppet brev till socialnämnden från Vårdförbundet, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor i Svenljunga hemsjukvård 
är lämnat till socialnämnden. Ett svar från nämnden formuleras och lämnas till 
brevskrivaren. 
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§ 120  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alain Waern (LPo): Digital körjournal i hemtjänstbilar? Oklart om alla bilars 
körjournaler är igångsatta. Kommunens fordonssamordnare är den som sitter inne 
med information i frågan. 

Alain Waern (LPo): Fråga om registrering av provsvar i verksamhetssystem, 
användarvänlighet. Svar lämnas att en förbättring kommer med en ny version av 
HSL delen i systemet. 

Susanne Lindström (SD): Julklappar till medarbetare? Ja, ett beslut är fattat på 
kommunövergripande nivå att julklapp med summan 500 kr. ska delas ut och det är 
enhetschefen per verksamhet som bestämmer vad gåvan ska vara. 
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