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§ 96  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 

• Alain Waern (LPo): Signering av läkemedel 
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§ 97  
Presentation av verksamheten Sociala 
stödteamet  

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Enhetschef Lena Wikander, anhörigrådgivare Ida Henning samt samordnare Catrin 
Norrström beskriver sociala stödteamets verksamhet. För ca 5 år sedan samlades 
spridda verksamheter för att samverka och ge ett bättre stöd  till familjer, personer 
med psykiska funktionshinder SoL och LSS och personer/familjer med missbruk. På 
enheten jobbar stödassistenter och stödpedagoger som jobbar på uppdrag av 
individ och familjeomsorgen myndighet. Till enheten hör även anhörigstödet som 
har caféer, grupper och andra träffpunkter. 
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§ 98  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport oktober 2022 
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. 

Efter 10 månader är helårsprognosen oförändrad från föregående rapport. För 
hela nämnden är prognosen 2,7 miljoner kronor. Då är det beviljade 
tilläggsanslaget på en miljon kronor inräknat. Kostnaderna inom äldre- omsorgens  
enheter är fortsatt höga. Åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen pågår, 
bland annat genom att minska bemanningskraven. Individ- och familjeomsorgen 
håller sig inom budget och väger upp delar av äldreomsorgens underskott. 
Kvaliteten uppfyller även den här månaden målet för socialnämnden. Dock syns 
det att arbetet med förändringar i bemanning och schemaläggning leder till oro på 
en del enheter. Det har dock ingen synbar effekt på kvalitetsindikatorerna. Förra 
månadens åtgärder som identifierades gäller fortfarande och har påbörjats på 
många enheter. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi och kvalitet oktober 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen och Charlotte Malmberg, ekonom  
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§ 99  
Ansökan från Kvinnojouren om bidrag 2023  
Diarienummer: SOF-2022-131 753  

Socialnämndens beslut 
Kvinnojouren tilldelas bidrag för verksamhetsåret 2023 med 12 kr per 
kommuninvånare enligt rekommendationer från Sjuhärads kommunalförbund för 
verksamhetsår 2023. Bidraget betalas ut under förutsättning att Kvinnojouren 
upprättar och lämnar en verksamhetsberättelse för år 2022. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo bedriver en angelägen 
verksamhet som fungerar som ett viktigt komplement till Socialtjänsten 
i Svenljunga kommun. 

Kvinnojourerna har ett för samhället viktigt uppdrag att stödja och skydda kvinnor 
och barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. 
Stödsamtal, praktisk hjälp och skyddat boende ingår i stödet.  
Rekommendationerna från Sjuhärads kommunalförbund är att kommunerna ger 
bidrag med 12 kronor per kommuninvånare för verksamhetsår 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar enligt 
rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Kvinnojouren 2022-10-14 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-18 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-09 § 1046 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef   

Beslutet expedieras till 
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo 
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§ 100  
Revidering av socialnämndens 
delegationsordning  
Diarienummer: SOF-2022-1  003  

Socialnämndens beslut 
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden godkänns. Tidigare 
beslutad delegationsordning 2022-01-26 § 4 upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 
I nuvarande delegationsordning för socialnämnden (beslutad 2022-01-26 § 4), 
saknas möjligheten för sociala jouren att fatta beslut om att inleda utredning, 
beslut att avge yttrande till Försvarsmakten samt vissa beslutade justeringar inom 
lagområdet LVU och Barn och unga SoL. Förvaltningen föreslår en revidering av 
socialnämndens delegationsordning. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner föreslagen 
revidering. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 9 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning beslutad 2022-01-26 § 4 med markerade förslag till revidering i 
4 bilagor. 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-24, arbetsutskottets protokoll 2022-11-09 § 1047 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef  

Beslutet expedieras till 
Förvaltningen  
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§ 101  
Implementering av metoden Bostad först   
Diarienummer: SOF-2022-126  700  

Socialnämndens beslut 
Förvaltningen ges i uppdrag att implementera metoden Bostad först. 

Sammanfattning 
Bostad först är den metod som rekommenderas av Socialstyrelsen i arbetet för att 
motverka hemlöshet. Metoden bygger på att den enskilde erbjuds ett boende och 
att det är först när det basala behovet av en egen bostad är tillgodosett som 
arbetet med stöd och behandling kan påbörjas. Sommaren 2022 gjorde därför 
Socialstyrelsen en utlysning om riktat statsbidrag till kommunerna för att stärka 
arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först. 
Socialförvaltningen har sökt och blivit beviljad 354.380:- för 2022. Förutsättningen 
för att socialförvaltningen ska få använda statsbidraget är att det finns ett politiskt 
beslut om att implementera metoden Bostad först. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att implementera 
metoden Bostad först. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 9 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Beslut från Socialstyrelsen 2022-10-28  
Tjänsteutlåtande, 2022-11-02 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-09 § 1048 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef  

Beslutet expedieras till 
Myndighetsavdelningen IFO  
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§ 102  
Revidering av taxor och avgifter 2023  
Diarienummer: SOF-2022-121  706  

Socialnämndens beslut 
Godkänner informationen om att ett reviderat förslag till regler för taxor och 
avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023 samt taxebilaga, lämnats 
från förvaltningen direkt till kommunstyrelsen för beslut och vidare hantering i 
Kommunfullmäktige. De reviderade kostnadsnivåerna för kost är sänkta från 
beslutet i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023 
beslutades av socialnämnden 2022-10-12 § 84. Förslaget hanterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2022. Efter detta datum har 
förvaltningen observerat att avgift för hemsjukvård inom LSS området felaktigt 
tagits bort. Ett reviderat förslag till regler samt taxebilaga lämnas från förvaltningen 
direkt till kommunstyrelsen från arbetsutskottet. 

Beredning 
Ärendet har beretts/informerats i arbetsutskottet den 9 november 2022.  

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 
samt taxebilaga 2023 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-21 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-09 § 1049 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 
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§ 103  
Sammanträdestider inom socialnämndens 
område 2023  
Diarienummer: SOF-2022-136  700  

Socialnämndens beslut 
Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och arbetsutskott för beredning 
samt individärenden 2023 godkänns.  

Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdestider för socialnämnden och arbetsutskott för 
beredning samt individärenden har upprättas av socialförvaltningen. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner upprättad planering. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 9 november 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och övriga sammanträden 2023. 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-31 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-09 § 1050 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Förvaltningen 
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§ 104  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-10-20 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2022-10-20 
Ärende: Överklagan av Förvaltningsrättens dom om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 
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§ 105  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 10 oktober till och 
med 20 november 2022 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 316 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 257 beslut 

• LSS: 28 beslut 

• Ordförandebeslut: 3 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag: 0 

• Anställningar september och oktober månad: 20 beslut 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 
2022-10-26 § 152-157 
2022-11-09 § 158-165 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden  
2022-11-09 § 1044-1051 

 

 



 

Socialnämnden 
2022-11-23 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

13 (15) 
 

§ 106 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 10 oktober till och med 20 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunfullmäktige 2022-10-
10 

Protokollsutdrag § 139, 140, 144, 157 

2 Västra Götalandsregionen Lägesrapport projekt Skene lasarett oktober 2022 

3 Kommunstyrelsens protokoll 
2022-11-14  

Protokollsutdrag § 231 
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§ 107  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
En enhetschef inom LSS har valt att avsluta sin tjänst och en tillförordnad ersättare 
är tillsatt. 

En enhetschef inom vård och omsorg har valt att avsluta sin tjänst. En vikarie är 
tillsatt men en översyn av organisationen kommer att göras. 

Inspektionen för vård och omsorg har haft inspektion av verksamheterna inom 
hälso- och sjukvården i kommunen. En rapport kommer  att delges förvaltning och 
nämnd. 

En anmälan om Lex Maria  har lämnats till Inspektionen för vård och omsorg. 

En utredning pågår av en avvikelse som lett till allvarlig vårdskada. Utredningen 
kommer att rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg som anmälan enligt 
Lex Sarah.
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§ 108  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alain Waern (LPo): Signering av läkemedel och registrering av värden i systemet. 
Registrering av värden är en omständlig process att göra och kan då göra att 
registreringen inte görs. Förvaltningen tar med sig frågan till de som har kunskap i 
förvaltningen och vad som kan förenklas i systemet. 
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