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§ 59  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

• Vision för socialnämnden 
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§ 60  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport 
Diarienummer: SOF-2021-109  042   

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen och ansöker om tilläggsanslag till 2022 års budget för 
socialnämnden hos kommunfullmäktige med 3 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 
nämndsammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 
kommentarer till eventuella avvikelser. 

Efter sju månader visar helårsprognosen på ett minus om 5 miljoner kronor. Störst 
underskott noteras inom äldreomsorgens verksamheter. Underskottet beror även 
på uteblivna statliga ersättningar. Ett intensivt arbete pågår med att kartlägga och 
göra de anpassningar som är nödvändiga men nämnden kommer inte att nå en 
budget i balans till årsskiftet. En handlingsplan är upprättad av förvaltningen. 
Socialnämnden är enig om att en ansökan om tilläggsanslag om 3 miljoner ska 
göras till kommunfullmäktige. 

Kvalitetsredovisning för perioden juni till och med augusti sker vid nämndens 
sammanträde i september. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi och kvalitetsrapport juni tom augusti 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen.  
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§ 61  
Svar på motion om äldre-strategi   
Diarienummer: KSF-2022-137   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar följande svar på motion om Äldrestrategi: Socialnämnden 
har tagit fram och beslutat 2022-08-31 en Vision för socialnämnden där en strategi 
för äldreomsorgen kommer att ingå. 

Sammanfattning 
En motion från Marianne Josefsson (MP) har inkommit till kommunfullmäktige och 
har remitterats till socialnämnden för beredning. 

I motionen anges att det blir allt fler äldre dvs. äldre än 65 år i Sverige och så  även 
i vår egen kommun. Det ökande antalet äldre ställer högre krav på att kommunen 
tänker långsiktigt. Det behövs en strategi där underlag tagits fram för hur vi kan 
skapa ett meningsfullt och värdigt liv, där de äldre kan känna välbefinnande och att 
ofrivillig ensamhet motverkas. En äldrestrategi där boende, kompetensförsörjning, 
trygghet och välfärdsteknologi mm. finns med för att underlätta för politikerna i 
kommunens nämnder att ta de bästa besluten inför framtiden. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet 2022-08-17 § 1025 och arbetsutskottet 
föreslår socialnämnden besluta att lämna följande svar på motion om 
Äldrestrategi: Socialnämnden har tagit fram en Vision där en strategi för 
äldreomsorgen kommer att ingå. 

Beslutsunderlag 
Motion Äldrestrategi från Marianne Josefsson (MP). 
KF protokoll 2022-05-23 § 67. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande.  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige.  
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§ 62  
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel  
Diarienummer: SOF-2022-26  050  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till samverkansavtal för digitala hjälpmedel. 

Sammanfattning 
Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag till 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel. Detta har varit ute på remiss till Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Remissvaren visade 
att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det 
föreslagna avtalet. 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om deltagande. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Brev från Sjuhärads kommunalförbund 2022-06-14, protokollsutdrag Sjuhärads 
kommunalförbund § 48 2022-06-03, samverkansavtal Digitala hjälpmedel. 
Tjänsteutlåtande 2022-08-02. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  

Beslutet expedieras till 
info@borasregionen.se  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 63  
Redovisning av fråga från nämnden om 
underlag för avgift för heldagskost på vård och 
omsorgsboende samt LSS-boende   
 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2022-06-15 ställdes frågan till förvaltningen om 
varför det är så stor skillnad på kostnaden för heldagskost på vård- och 
omsorgsboende mot LSS boende. Förvaltningen skulle till kommande nämnd lämna 
en rapport om hur underlaget för avgiften ser ut. 

En rapport har sammanställts av förvaltningen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2022-06-15 § 58. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-17 § 1027. 
Rapport kostnader för heldagskost 2022-08-16. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  
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§ 64  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-06-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-06-30 
Ärende: Nämndens omedelbara omhändertagande enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-07-15 
Ärende: Yrkande om interimistiskt förordnande i väntan på rättens slutliga 
prövning av kommunens avslag på personlig assistans LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår yrkandet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-02 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om omedelbart omhändertagande enligt 
LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-08 
Ärende: Nämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-08 
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Ärende: Nämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-11 
Ärende: Nämndens omedelbara omhändertagande enligt LVM 
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-18 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om personlig 
assistans 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-23 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-08-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ledsagning LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 
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§ 65  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-06-13 till och 
med 2022-08-28 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 464 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 652 beslut 

• LSS: 52 beslut 

• Ordförandebeslut: 4 inom LVU och 1 inom LVM 

• Bostadsanpassningsbidrag: nummer 15 tom 42 = 25 beslut (nr 16, 25 och 29 
saknas i nummerordningen) 

• Anställningar juni och juli månad: Inga poster finns på rapportlistan 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden  

2022-06-14 § 76-83  
2022-06-29 § 84-103  
2022-07-13 § 104-106 
2022-07-20 § 107-110  
2022-08-03 § 111-114  
2022-08-17 §115-119  
2022-08-26 § 120-121 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-08-17 § 
1023-1028 
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§ 66  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 16 juni 2022 till och med 28 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2022-06-15 §§ 91, 94, 99, 100, 102, 
104, 105 

2 Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

Protokollsutdrag 2022-07-01. Förstudie Skene 
lasarett 

3 Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

Information inklusive bilagor om 2023 års 
kommuntal och andelstal för mottagande av 
nyanlända 2022-07-01 

4 Socialstyrelsen 2022-06-22: Information om Fast omsorgskontakt för 
personer med hemtjänst 
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§ 67  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Information ges om att verksamhetschef Elisabeth Hindelius har sagt upp sig. 
Rekryteringsprocessen är påbörjad. Vidare att Ylva Wallentin kommer att tillträda 
som verksamhetschef för Individ och familjeomsorg med LSS och socialpsykiatri 
och även rekrytering av ersättare för Ylva har påbörjats. 
Övrig information om vakanser och rekryteringar delges nämnden. 

Den gemensamma personalnämnden har gett HR i uppdrag att ta fram 
förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner. 

Komjobb planeras efter årsskiftet organisatoriskt gå över till AME. 

Arbetet med att få till detaljerna att skapa nya Barn och unga-organisationen, 
(samverkan mellan förvaltningarna) fortsätter enligt plan. Ärendet kommer att gå 
upp till alla nämnderna i slutet av 2022 för start efter årsskiftet. 

Upphandlingen av trygghetslarm i ordinärt boende är klar och innebär inget byte 
av leverantör. 
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§ 68  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alain Waern (LPo): Fråga ställs om hur många el-bilar som finns i verksamheterna. 
Förvaltningen svarar att det finns två i södra området.  Till nästa sammanträde i 
socialnämnden görs en närmare redovisning om hur bilflottan ser ut. 
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§ 69  
Vision för socialnämnden 
Diarienummer: SOF-2022-111  700   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta det gemensamma förslaget till Vision för 
socialnämnden. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gemensamt arbetat fram ett förslag till Vision för 
socialnämnden. Ordförande föreslår att socialnämnden beslutar att anta förslaget. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Vision för socialnämnden 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av ordförande Kerstin Göss Lindh  
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