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§ 12 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och inget jäv anmäls. 
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§ 13 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen enligt kallelsen. 
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Anita Kristenson (C): Fråga om Jägarstigen och rekrytering av enhetschef. 
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§ 14 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning, årsbokslut 
2020 
Diarienummer: SOF-2021-17-042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner rapporterna årsbokslut socialnämnden samt kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2020. 

Sammanfattning 
Årsbokslut med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Socialnämnden 
2020 har upprättats av förvaltningen. Nämndens ekonomiska resultat blev 2,3 
miljoner kronor. Eftersökta medel från staten på grund av Covid har utbetalats 
i sin helhet till kommunen vilket påverkat resultatet positivt. 

Kvalitetsberättelsen beskriver socialnämndens ansvarsområden och utveckling under 
2020 med utgångspunkt i fullmäktiges beslutade målområden samt de specifika målen 
för socialnämnden. Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål 
och resultat i arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Förvaltningens förslag till beslut är  att Socialnämnden godkänner rapporterna årsbokslut 
socialnämnden samt kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 24 februari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén socialchef och Camilla Emmoth SAS. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Socialnämndens årsbokslut 2020  
Bilaga 2 Socialnämndens kvalitets- patientsäkerhetsberättelse 2020 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-24, § 1008 

Protokollsbilaga 
Rapport Årsbokslut socialnämnden 2020. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Beslutet expedieras till  
Ekonomienheten 
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§ 15 
Remiss regional avfallshanteringsplan 
Diarienummer: SOF-2021-18-700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Regional avfallsplan 2021-2030. 

Sammanfattning 
Kommunerna i Boråsregionen samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan. 
Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021-2030 har 
arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en 
projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och 
energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med 
tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel 
på målen i avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i 
kommunerna. 

Den regionala avfallsplanen är ute på remiss och samtliga nämnden har möjlighet att 
yttra sig över planen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom förslaget till 
Regional avfallsplan 2021-2030. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 24 februari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén socialchef. 

Beslutsunderlag 
Följebrev från Boråsregionen daterat 2021-01-21 
Remissförslag regional avfallsplan 2021-2030 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-24, § 1009 

Beslutet expedieras till 
Kansliadministratör för samordning av alla nämnder beslut. 
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§ 16 
Svar på revisionens granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och ungas psykiska 
hälsa 
Diarienummer: SOF-2020-121-700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner upprättad svarsrapport på revisionens granskning av 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och ungas psykiska hälsa, och lämnar 
den vidare till kommunens revisorer. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av samverkan av  
det förebyggande arbetet barn och ungas psykiska hälsa. Ansvariga nämnder är Barn och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Revisionens bedömning är att rutinerna i huvudsak fungerar väl men att implementering 
och uppföljning av överenskommelser med andra aktörer bör ske samtidigt som struktur 
för lokal samverkan bör tas fram. Revisonen önskar kommentarer från ansvariga 
nämnder på de iakttagelser och rekommendationer som finns i rapporten senast 2021-
03-31. 
En svarsrapport har upprättats av tjänstemän i Barn och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen tillsammans. Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden 
godkänner upprättad svarsrapport på revisionens granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och ungas psykiska hälsa, och lämnar den vidare till 
kommunens revisorer. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 24 februari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén socialchef. 

Beslutsunderlag 
Revisionens granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och ungas 
psykiska hälsa, 
Tjänsteutlåtande 2021-02-05 
Svarsrapport 2021-02-04. Arbetsutskottets protokoll 2021-02-24, § 1010  
 
Beslutet expedieras till 
Revisorer  
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§ 17 
Remiss Länsgemensam riktlinje för 
omhändertagande av avliden  
Diarienummer: SOF-2021-19-700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Riktlinje för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner. 

Sammanfattning 
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter 
de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som togs fram av Västra 
Götalandsregionen (VGR) 2015 och 2017. Syftet med en länsgemensam riktlinje är att 
tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader gällande transport och bårhusförvaring. 
Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra 
Götalands län. 

Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje. Vårdsamverkan Västra 
Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss till 
berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom förslaget till 
Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 24 februari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén socialchef. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Västkom daterat 2021-02-09 
Remissförslag Riktlinje för omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen 
och länets kommuner. Version 14-210209 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-24, § 1011 

Beslutet expedieras till 
Madeleine Nilsson, VästKom. madeleine.nilsson@vastkom.se 

mailto:madeleine.nilsson@vastkom.se
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§ 18 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-02-19 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och visar målet åter till 
nämnden för ny handläggning 

 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-02-25 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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§ 19 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 8 februari 2021 till och med 28 februari 2021. 

Rapportlista daterad 2021-02-28 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  161 beslut 

Vård- och omsorg    65 beslut  

LSS    9 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för februari =6 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  20 beslut nr 1-20 avseende 2021 
   2 beslut nr 108-109 avseende 2020 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-02-24 §  1007-1011 

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-02-10 § 8-11 
• 2021-02-24 § 12-21 
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§ 20 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Migrationsverket 2021-02-24 Information om uppsägning av lägenheter 

 
 



  Protokoll  
  2021-03-03  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

13 (14) 
 

§ 21 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: 188 personal har fått vaccin dos ett och 70% fick biverkningar med frånvaro från 

arbetet i ett par dagar som följd. Den 11 mars får ytterligare personal i fas ett sin 
första dos. Vaccinationerna utförs av SVEA vaccin.  
 
Nästan alla brukare på vård och omsorgsboende och i hemtjänst har fått dos två. 
 
Information lämnas om övrig status i verksamheterna med anledning av Covid. 

: Rekrytering av MAS i kombination med utvecklingsledare kommer att rekryteras. 
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§ 22 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Anita Kristenson (C): Fråga om långsiktigt planering av Jägarstigen och rekrytering av 
enhetschef/utvecklingsledare: Svar från förvaltningen är att det finns idag ingen klar 
planering av förändring av enheten Jägarstigen. 

Tjänsten som enhetschef/utvecklingsledare är en omfördelning av resurser inom 
förvaltningen.  
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