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 Mötet ajourneras klockan 16.15–16.30 

Beslutande  

Ledamöter Kerstin Göss Lindh (S), ordförande 
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Lisbeth Jacobsson (S) 

Alain Waern (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 

Barbro Johansson (-) 

Anita Kristensson (C) 

Susanne Lindström (SD) 

 

  



  Protokoll  

  2021-09-29  

    

    

 
Socialnämnden 

 

 

 

 

  
  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Per Bornefalk (S) 

Eva Johansson (L) 

Göran Andersson (LPo) 

Yvette Nordström (M) 

Margaretha Bjälkemo (M) 

Britt-Marie Stensson (-) 
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Anette Stanko (C) 

Gerth Månsson (SD) 

 

Tjänstepersoner Liselott Johansson, nämndsekreterare 

Sebastian Nydén, socialchef 

Sandra Larewall, verksamhetschef 

Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

Charlotte Malmberg, ekonom 

Camilla Emmoth, SAS 

Ylva Wallentin, MAS 

 

Övriga Mary Andersson, Ulrika Hautala, Anna Pettersson och Mats Spånberg § 68 
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§ 66 
Närvaro och anmälan om jäv 

Närvaro 

Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv lämnas. 
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§ 67 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg av frågor till förvaltningen: 

 Per Bornefalk (S) Husdjur på boende 

 Anita Kristensson (C) Vaccination
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§ 68 
Projekt Nytänk  

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 

Mary Andersson, Ulrika Hautala, Anna Pettersson och Mats Spånberg arbetar 
förvaltningsövergripande i projektet Nytänk. Detta är en samverkan mellan 

Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Integrationsenheten, 
Närhälsan och Försörjningsstödsenheten. 

Syftet är att fånga upp personer som uppbär försörjningsstöd och står långt från 

arbetsmarknaden på grund av språksvårigheter. 

Metoder och resultat från de tre första åren beskrivs. Resultatet från detta tas med in i 
Nytänk 2.0 som kommer att fortsätta i ytterligare 2 år. Projektet finansieras av EU medel. 

100 personer har varit eller är inskrivna i projektet där kvinnor är övervägande.  

Samverkan är nyckeln till det goda resulterat i projektet. Närliggande kommuner har visat 

stort intresse av att ta del av Svenljungas projekt. En metodbok har sammanställts och 
finns att tadel av för den som är intresserad. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Ulrika Hautala, Anna Pettersson och Mats 
Spånberg. 
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§ 69 
Socialnämndens delårsbokslut 2021 samt 
kvalitetsrapport augusti 2021 

Diarienummer: SOF-2021-85  042 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner rapporten Socialnämndens delårsbokslut 2021 samt 

kvalitetsrapport. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari till och med 

augusti 2021. Rapporterna baseras på känd information per 2021-08-31 och den 

ekonomiska rapporten fokuserar på en helårsprognos. Prognosen pekar på ett 
plusresultat om 1,4 miljoner. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporten 

Socialnämndens delårsbokslut 2021. Frågor ställs om avvikelser fall och läkemedel samt 
rapport om nattfastan. Rapporteringen av avvikelserna upplevs ha ökat men är inte 

samma som att händelserna ökat i antal. Sättet att rapportera har förenklats vilket kan 
vara förklaringen.  

Nattfastan följs på samtliga boenden enligt rutin och alla som behöver och vill ha erbjuds 

extra måltider och vätska. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporterna. Ärendet har beretts i 

arbetsutskottet den 22 september 2021. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar 

beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens delårsbokslut 2021, tjänsteutlåtande, 2021-09-15 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22, § 1036 

Protokollsbilaga 

Rapport Socialnämndens delårsbokslut 2021. 
Kvalitetsrapport augusti 2021. 

Beslutet expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 70 
Internkontroll av socialförvaltningens närarkiv 

Diarienummer: KSF-2021-30  003 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner rapporten och sänder den vidare till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

2020 genomförde arkivmyndigheten en intern kontroll rörande närarkiv i kommunens 

samtliga verksamheter för att kontrollera risk för obehörig åtkomst till handlingar som 
förvaras i dessa. Kontrollen visade överlag en fungerande hantering av handlingar i 

verksamheterna men ett antal brister uppmärksammades som behövde åtgärdas. 

Arkivmyndighetens rekommendationer på de brister som behöver åtgärdas:  

 Förvaltningarna bör säkerställa att tillträdesskydd finns till närarkiven.  

 Antalet tjänstepersoner som har tillgång till närarkiven bör i möjligaste mån begränsas. 

 Ansvarig tjänsteperson bör organisatoriskt uttalas.  

 Förvaltningarna måste säkerställa att sekretesskyddande handlingar hålls inlåsta. 

 Förvaltningarna bör överväga i vilken grad listor på tillgång till närarkiv, besökslogg, 

utlånade handlingar ska införas. 

Utifrån arkivmyndighetens rekommendationer har inventering av förvaltningens närarkiv 
genomförts under augusti 2021 och resultatet har sammanställts i en rapport. 

 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten och sänder den vidare till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 september 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Rapport Internkontroll av socialnämndens närarkiv 2021 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-02 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22 § 1037 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 
Arkivansvarig och arkivredogörare för 
socialnämnden  

Diarienummer: SOF-2021-80  003 

Socialnämnden beslutar  

Uttalad arkivansvarig för socialförvaltningen är socialchefen och uttalad arkivredogörare 

för socialförvaltningen är socialnämndens nämndsekreterare. 

Sammanfattning 

Varje myndighet (nämnden) har ett eget ansvar för sina handlingar och i förlängningen 

därmed också ett eget ansvar för sina närarkiv. Ytterst är det politikerna i respektive 

myndighet som äger ansvaret för sina handlingar, men med stöd av kommunallagen 6 
kap. § 37 kan detta ansvar delegeras ner till en utvald tjänsteman. Enligt regel 

Föreskrifter om arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet utse en 
arkivansvarig. Arkivmyndighetens (kommunstyrelsens) rekommendation är att 

arkivansvaret läggs högt upp i förvaltningsorganisationen, lämpligen på chefsnivå. 

Utifrån arkivmyndighetens rekommendationer har inventering av förvaltningens närarkiv 
genomförts och resultatet har sammanställts i en rapport. I samband med inventeringen 

uppmärksammas behovet av ett politiskt beslut om vem som ska vara arkivansvarig samt 

arkivredogörare.  

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut att uttalad arkivansvarig för 

socialförvaltningen är socialchefen och uttalad arkivredogörare socialförvaltningen är 

socialnämndens nämndsekreterare. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 september 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-09-02 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22, § 1038 

Beslutet expedieras till 

För kännedom till Arkivmyndigheten 
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§ 72 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 

Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-08-26 

Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Datum: 2021-09-22 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om fortsatt 

kontaktperson enligt LSS 

Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-09-23 

Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Datum: 2021-09-24 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om bistånd 

Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 

Datum: 2021-09-24 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 

Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2021-08-26 

Ärende: Ansökan om prövningstillstånd 
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 

står fast 



  Protokoll  

  2021-09-29  

    

    

 
Socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

11 (14) 

 

§ 73 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 

stöd av delegation från och med 23 augusti 2021 till och med 26 september 2021. 

Rapportlista daterad 2021-09-29 per grupp: 

Individ- och familjeomsorgen  232 beslut 

Vård- och omsorg    176 beslut  

LSS    27 beslut    

Bostadsanpassningsärenden  16 beslut nr 55-71 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 

 2021-09-22 § 1034-1038 

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 

 2021-08-25 § 100-103 

 2021-09-08 § 104-111 

 2021-09-22 § 112-121 
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§ 74 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut, skrivelser och 
meddelanden. 

Sammanställning 

Nr Från  Meddelande 

1 Socialstyrelsen Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet 

2 Anhörigas riksförbund Information om Anhörigdagen 6 oktober 

3 SKR Kartläggning av socialtjänstens insatser 
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§ 75 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Ytterligare ett steg har tagits i planeringen av tjänsten inköp till brukare via AME. 
Mer information kommer att lämnas kommande nämnd. 

 Information lämnas av Sebastian Nydén att förvaltningen kommer att starta upp 
en egen pool-organisation med vikarier för att få en bättre stabilitet och flöde i 

verksamheternas bemanningssituation. Enhetscheferna har angett att 

arbetsmiljön är svårt belastad på grund av svårigheterna med rekrytering och 
bemanning. Bemanningsenheten har i dagsläget inte förutsättningarna att ge 

enhetscheferna det stöd de behöver i denna fråga. Socialnämnden ställer sig 
bakom beslutet att socialnämnden löser bemanningsprocessen inom den egna 

förvaltningen. 



  Protokoll  

  2021-09-29  

    

    

 
Socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

14 (14) 

 

§ 76 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Per Bornefalk (S): Fråga om möjlighet till att ta med sig husdjur in på boende - På ett 
boende kan det finnas både medboende, besökare och personal som har allergi och det 

blir då problematiskt. Kan den boende ta hand om djuret själv i sin lägenhet utan att det 
påverkar andra är det ok. 

Anita Kristensson (C): Vaccinationer del 3. När och hur kommer det att ske? - Då det är 

ett så nytt beslut från regeringen har inte organisationen riggat för detta ännu och 

förvaltningen inväntar direktiv från regionen. 

Anita Kristensson (C): Fråga om hur TV utbudet på äldreboenden kan utökas. Svar 

lämnas att det är den enskilde själv som får bekosta extra kanaler i sin egen lägenhet 

men att det just nu är tekniska svårigheter att få till denna möjlighet. Ett samarbete 
pågår med IT enheten för att se över möjligheten till en lösning. 

 


