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§ 50  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 
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§ 51  
Enhetschefer beskriver sina verksamheter på 
Klockaregården 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enhetschef Anna-Maria Svedberg och vårdchef Katharina Aspelin beskriver de 
verksamheter som finns på Klockaregården och hur de fungerar. Korttidsenhet, 
Vård och omsorgsboende Blå Viol och Gullviva, bostad med god tillgänglighet 
Ängen utgångspunkt för hemtjänsten i centrala Svenljunga. Även demensteam, 
digitaliseringsombud och städorganisationen har sin bas här. 

Utmaningar i att få verksamheten att fungera är framförallt att få in tillräckligt med 
personal. 
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§ 52  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport   
Diarienummer: SOF-2021-109  042  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

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

Efter fem månader visar helårsprognosen på minus 2 miljoner på totalen. Det 
försämrade resultatet beror framförallt på ökade personalkostnader inom vård och 
omsorg som har ett minus på 5 miljoner. Analyser och åtgärder planeras för att 
stävja och plana ut kostnadsökningen. Rapport om detta arbete lämnas på 
kommande nämndssammanträden. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporterna. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi och kvalitetsrapport maj 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av socialförvaltningens ledning och ekonom.  
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§ 53  
Budgetöverflyttning av 
bostadsanpassningsbidrag till 
Samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Diarienummer: SOF-2022-71 700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar till Kommunfullmäktige att besluta om överföring av 
budgeterade medel för bostadsanpassningsbidrag från socialnämndens budget till 
samhällsbyggnadsnämndens budget från och med 2023. 

I samband med förändringen ändras reglemente och delegationsordning för 
nämnden.  

Sammanfattning 
I verksamhetsplan för Svenljunga kommun 2021-2023 finns uppdraget att utreda 
förutsättningar för att flytta handläggning och budget för 
bostadsanpassningsbidrag från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

Risk- och konsekvensanalys av förändringen är genomförd 2022-05-09. 

Under 2021 och 2022 har socialförvaltningen i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen kartlagt möjligheterna att göra en omfördelning av 
budget för kostnader avseende bostadsanpassning från socialnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. På tjänstepersonsnivå är båda förvaltningarna överens 
om att föreslagen förändring är positiv och föreslår att Kommunfullmäktige 
omfördelar budgeten till 2023. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 25 maj 2022. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-11 
Risk och konsekvensanalys 2022-05-09 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25 § 1022 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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§ 54  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-09 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-13 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-18 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-19 
Ärende: Omedelbart omhändertagande enligt LVM. Avskrivning. 
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-24 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd samt 
busskort. 
Beslut: Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om busskort och avslår överklagan i övrigt. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-27 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-05-31 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
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bostadsanpassningsbidrag 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2022-06-01 
Ärende: Bredande av vård enligt LVU; Nu fråga om avskrivning 
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 
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§ 55  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-05-09 till och 
med 2022-06-12 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 271 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 211 beslut 

• LSS: 49 beslut 

• Ordförandebeslut: 0 beslut 

• Socialchefsbeslut: TF socialchef under sommaren, attesträtt nämndsekreterare 

• Bostadsanpassningsbidrag: 0 beslut 

• Anställningar maj månad: Ingen uppgift  

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-05-25 § 73-75, 
2022-06-14 § 76-83 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-05-25 § 
1020-1022 
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§ 56  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 28 april 2022 till och med 15 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Inspektionen för vård och 
omsorg 

2022-04-28: Beslut i tillsynsärende 

2 Inspektionen för vård och 
omsorg 

2022-05-03; Beslut i Lex Sarah anmälan 

3 Kommunfullmäktige Protokoll 2022-04-11 § 56, 57, 58 

4 Kommunstyrelsen Protokoll 2022-05-09 § 85 

5 Länsstyrelsen Västra Götaland Tackbrev 2022-04-28 
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§ 57  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Budget och ekonomifrågor är huvudfokus för förvaltningen. 
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§ 58  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Anita Kristensson (C): Fråga ställs om varför det är så stor skillnad på kostnaden för 
heldagskost mellan vård och omsorgsboende och LSS-boende. Svar lämnas vid 
kommande socialnämnd. 

Anita Kristensson (C): Fråga om regler och rutiner kring erbjudande om 
demensboende. Svar lämnas om vad som gäller. 

Alain Waern (LPo): Går det framåt med läkemedelsrobotar? Svar lämnas att Borås 
stad genomför pilot och riskanalyser. Under hösten kommer rapport att lämnas om 
resultatet. 
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