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§ 90 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv meddelas. 
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§ 91 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Alain Waern (LPo)Trygghetslarm 
: Lisbeth Jakobsson (S) Fråga om kommunens bilar 
: Susanne Lindström (SD) Hemtjänst och nya planeringssystemet. Besvaras under 

§  94
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§ 92 
Besök och presentation av Demensteamet 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för presentation och information. 

Sammanfattning 
Demensteamet som varit igång sedan 2019 presenterar sig själva och deras uppdrag, 
mål och syfte. Teamet består av Silviasjuksköterska, Silviasyster (Undersköterska) samt 
Specialist undersköterska natt. Vidare kompletteras teamet med en arbetsterapeut och 
fysioterapeut. 

Nämnden får en beskrivning av hur demensvården har utvecklats under åren. Teamet 
har intern utbildat totalt ca. 100 av vår egen personal i omvårdnad för personer med 
demenssjukdom. Dessutom har teamet gjort en digital föreläsning på Komvux. 

Informationskvällar har erbjudits anhöriga till personer med demenssjukdomar. 

Pandemin har påverkat människor negativt och personer med demenssjukdom ökar. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Demensteamet i Svenljunga 
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§ 93 
Revidering av demenshandlingsplan  
Diarienummer: SOF-2021-99  730 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden avvaktar att godkänna reviderad Demenshandlingsplan tills ytterligare 
ändringar är inskrivna.  

Sammanfattning 
Nuvarande beslutade handlingsplan för kommunens demensvård är sedan 2015. 
Demensteamet har under 2021 arbetat fram en reviderad lokal plan för Svenljunga 
kommuns demensvård. Denna lokala plan baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Dock återstår enstaka redaktionella 
förändringar att föra in i dokumentet. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna upprättat förslag till reviderad 
Demenshandlingsplan när kvarstående ändringar är införda. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius, Verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande Demenshandlingsplan 
Förslag till reviderad Handlingsplan för kommunens demensvård 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-03 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 1050 
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§ 94 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning oktober  
Diarienummer: SOF-2020-112 042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Prognosen för nämnden per helår pekar på plus 200 000 kronor. Sänkningen från tidigare 
rapporter beror på att kostnadsutvecklingen går åt fel håll inom äldreomsorgen samt 
kostsamma placeringar. Höga personalkostnader för vård av barn och personalens 
sjukfrånvaro noteras. Stora svårigheter råder med att få tillräcklig bemanning på 
kommunens enheter. 

Kvalitetsrapporten för oktober visar på en hög arbetsbelastning för chefer och 
medarbetare bland annat på grund av brist på personal, nya verksamhetssystem och 
arbetssätt. 

Resultat från Kolada angående brukares nöjdhet redovisas. Fråga från Susanne 
Lindström (SD) om nya planeringssystemet för hemtjänstpersonalen besvaras. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi oktober 
Kvalitetsredovisning oktober 2021 
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§ 95 
BRIS ansökan om bidrag till sin verksamhet 2022 
Diarienummer: SOF-2021-33  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden beslutar att tilldela BRIS ett bidrag om 6 000 kronor för år 2022. 

Sammanfattning 
En ansökan har inkommit till kommunen från föreningen Bris om bidrag för verksamheten 
2022. BRIS ansöker om bidrag i storleksordningen 25 000 kronor. 

Bris är en ideell organisation som i huvudsak vänder sig till barn och ungdom upp till 18 
år. Via Barnens hjälptelefon kontaktar barnen anonymt BRIS i olika problem- och 
krissituationer. BRIS har också en Vuxentelefon för föräldrar.    

Tidigare år har socialnämnden beslutat om att tilldela BRIS en symbolisk summa. 
Förvaltningen föreslår att tilldelar BRIS ett bidrag om 6 000 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att tilldela Bris ett bidrag 
om 6 000 kronor för år 2022. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS med bilagor 
Tjänsteutlåtande, 2021-10-26 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 1049 

Beslutet expedieras till 
BRIS 
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§ 96 
Sammanträdestider och agenda för arbetsutskott, 
KPR, FHR samt socialnämnden 2022 
Diarienummer: SOF-2021-97  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för arbetsutskott, KPR, FHR 
samt socialnämnden 2022. 

Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdesdatum för arbetsutskott beredning samt individärenden, 
Pensionärsråd, Funktionshinderråd samt Socialnämnd har upprättats.  

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslaget. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 3 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesdatum för arbetsutskott beredning samt individärenden, Pensionärsråd, 
Funktionshinderråd samt Socialnämnd  
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-03, § 1052 
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§ 97 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-10-15 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om kontaktperson enligt 
LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-10-22 
Ärende: Förvaltningens överklagan av Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om 
statlig ersättning 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-10-25 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-11-04 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-11-09 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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§ 98 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 11 oktober 2021 till och med 7 november 2021. 

Rapportlista daterad 2021-11-10 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  212 beslut 

Vård- och omsorg    206 beslut  

LSS    17 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för oktober =15 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  12 beslut nr 74-85 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-11-03 § 1047-1052 

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-10-20 § 125-132 
• 2021-11-03 § 133-143 
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§ 99 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut, skrivelser och 
meddelanden. 

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunfullmäktige Protokoll 2021-11-01 § 134 Fastställande av sammanträdestider 

2 Migrationsverket 2021-10-14 Kommande förändringar i anvisningsarbetet avseende asylsökande 
ensamkommande barn 

3 Kommunfullmäktigen 2021-11-01 Protokoll 2021-11-01 § 128. Beslut Delårsbokslut 
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§ 100 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Beslut är fattat att Bemanningsenheten går tillbaka till förvaltningen. 
: Beslut är fattat att rekrytera 10-15 undersköterskor till förvaltningen 
: Information om att Louise Northman vårdchef, kommer att sluta och gå över till 

en anställning som chef för Närhälsan 
: Rapport från projektet Svenljunga ungas framtid 
: Information om att två elbilar beställts till hemtjänsten i södra området som pilot 

inför ev. utökning inom flera verksamheter 
: Information om en anmälan Lex Sarah som kommer att skickas till Inspektionen 

för Vård och omsorg 
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§ 101 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alain Waern (LPo)Trygghetslarm beredskap vid strömavbrott, antal mm. Svar lämnas. 

Lisbeth Jakobsson (S) Fråga om kontrakt på kommunens bilar och vem som samordnar 
detta. Svar lämnas.  
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