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§ 70  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 
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§ 71  
Presentation av de verksamheter som finns på 
Östrabo 
 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enhetscheferna Elaine Jerebko och Cecilia Wigemark beskriver kort vilka 
verksamheter som finns på Östrabo och i södra området. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elaine Jerebko och Cecilia Wigemark, enhetschefer 
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§ 72  
Socialnämndens delårsbokslut med mål- och 
kvalitetsuppföljning   
Diarienummer: SOF-2022-115  042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2022.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari till och 
med augusti 2022. Rapporten baseras på känd information per 2022-08-31 och 
den ekonomiska rapporten fokuserar på en helårsprognos. Ett ekonomiskt 
underskott prognostiseras med minus 3.6 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar 
intensivt med att minska underskottet och få kostnaderna i ram inför 2023. 

Nämnden informeras om hur måluppfyllelsen ser ut efter 8 månader 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport Socialnämndens delårsbokslut 2022. 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-07. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige.  
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§ 73  
Förlängning av gemensam finansiering av 
kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter till och med 2024 
Diarienummer: SOF-2022-81  050  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner en fortsatt gemensam finansiering av kunskapsstyrning 
Socialtjänst till och med 2024 enligt befintligt avtal.  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2019-05-15 § 43 att godkänna en gemensam finansiering 
av kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Beslut gällde för 2022-2023. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 10 juni 2022 beslutat om Förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst till och med 2024. SKR 
rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom förlängningen av 
befintligt avtal. Kostnaden för kommunerna är oförändrad. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR styrelse 2022-06-10 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 

Beslutet expedieras till 
Vid bifall till medverkan behöver inte beslutet expedieras till SKR  
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§ 74  
BRIS ansökan om bidrag för verksamhetsåret 
2023  
Diarienummer: SOF-2022-112  700  

Socialnämndens beslut 
BRIS  tilldelas ett bidrag om 6 000 kronor för verksamhetsåret 2023 under 
förutsättning att en verksamhetsberättelse för året 2022 lämnas till nämnden. 

Sammanfattning 
En ansökan har inkommit till kommunen från föreningen Bris om bidrag till 
verksamheten 2023. BRIS ansöker om bidrag i storleksordningen 22 000 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. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor nr 2-8 
Tjänsteutlåtande 2022-09-06 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 

Beslutet expedieras till 
BRIS 
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§ 75  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-02 
Ärende: Inspektionen för vård och omsorgs ansökan om att Svenljunga kommun 
ska betala särskild avgift enligt 16 kap. 6a  § socialtjänstlagen. 
Beslut: Förvaltningsrätten beslutar att Svenljunga kommun ska betala en särskild 
avgift om 20 000 kronor till staten. 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-06 
Ärende: Överklagan av förvaltningsrättens dom om beredande av vård enligt LVU. 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagandet. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-08 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-09 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd för busskort/arbetsresor 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-09 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan  
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Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-14 
Ärende: Svenljunga kommuns överklagan av förvaltningsrättens dom om bifall på 
ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan till viss del och bifaller till viss del 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-16 
Ärende: Ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef
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§ 76  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708 

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-08-29 till och 
med 2022-09-25 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 182 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 354 beslut 

• LSS: 12 beslut 

• Ordförandebeslut: 0 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag: nummer 0 

• Anställningar månad: Rättade listor för juni = 42, rättad lista för juli = 15, lista 
för augusti = 17 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-08-31 § 122-123 
samt 2022-09-14 § 124-137. 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-09-14 § 
1029-1034 

• Protokoll Pensionärsrådet 2022-09-19 

• Protokoll Funktionshinderrådet 2022-09-22 
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§ 77  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 29 augusti till och med 25 september. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Barn och 
utbildningsnämnden 2022-
09-06 

Protokollsutdrag 1§ 79 och 80 

2 Mattanken 2022-08-30 Inbjudan  till offentliga måltidens dag 20 oktober 

3 Regeringsbeslut 2022-09-08 Uppdrag att vidta energibesparande åtgärder inom 
den statliga förvaltningen 

4 Kommunfullmäktige 2022-09-
04 

Protokollsutdrag § 124 

5 Vårdföretagarna 2022-09-07 Behov av höjda ersättningar i omsorgen 
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§ 78  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Svar på fråga ställd av Alain Waern vid socialnämndens sammanträde 2022-08-31 
gällande bilar i förvaltningen: En sammanställning på totalen av kommunens bilar 
visar att totalt har kommunen 103 bilar, varav socialförvaltningen 56 styck. 

Som det är så försöker vi att växla in bilar från en enhet till en annan verksamhet 
om så behövs. Det är ju lång väntetid på fordon och har så varit i ett par år i följden 
är Corona samt kriget i Ukraina. Vi följer våra miljömål och det finns i dagsläget 4  
elbilar, 2 i söder hemtjänst, IT en och en i bilpool. 

Rapport kring pågående rekryteringar av Verksamhetschef för vård och omsorg 
samt Medicinskt ansvarig  sjuksköterska. Rekrytering pågår även av enhetschefer. 

Ekonom Charlotte Malmberg meddelar nämnden att hon kommer att avsluta sin 
anställning i Svenljunga kommun. Rekryteringen är påbörjad. 

Camilla Emmoth informerar om en avvikelse under sommaren som kommer att 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg som en Lex Sarah. Brist på 
följsamhet till rutin är orsaken. 

Ylva Wallentin informerar om en avvikelse gällande läkemedel som kommer att 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg som en Lex Maria.
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§ 79  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
- 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor ställs till förvaltningen. 
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