
 

Protokoll 
 2022-02-23 

Socialnämnden 
 

 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare   
Liselott Johansson 

Ordförande   
Kerstin Göss Lindh  

Justerare   
Kjell Persson 

 

Datum och tid Onsdagen den 23 februari 2022 klockan 15.00-19.00, Daglig verksamhets 
lokaler Bergsätersvägen 1 i Svenljunga 
Mötet ajourneras klockan 16.50–17.10 

Beslutande 

Ledamöter Kerstin Göss Lindh (S), ordförande 
Kjell Persson (M) 
Barbro Johansson (-) 
Birgitta Boo (S) 
Lisbeth Jacobsson (S) 
Alain Waern (LPo) 
Jarl Bill (LPo) 
Anita Kristensson (C) 
Susanne Lindström (SD) 

  

Övriga närvarande 

Ersättare Per Bornefalk (S) 
Eva Johansson (L) 
Göran Andersson (LPo) 
Yvette Nordström (M) 
Margaretha Bjälkemo (M) 
Britt-Marie Stensson (-) 
Annika Salomonsson (-) 
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/MAR 
Ulrika Hautala, enhetschef § 11 
 

 

 

 



Svenljunga kommun Socialnämnden 
 2022-02-23  

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

2 (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokoll från sammanträde Socialnämnden § 10-20 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Protokollet justerades 2021-02-24 

Tillkännagivandet publiceras 2021-02-24 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2021-03-18 (Tidigast efter 22 dagar från uppsättandet. Anslaget ska sitta 
upp 21 hela dagar.) 

Förvaring av protokollet  

Underskrift   
 

  



Svenljunga kommun Socialnämnden 
 2022-02-23  

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

3 (16) 

Innehåll 
§ 10  Godkännande av dagordning  ........................................................... 4 

§ 11  Socialnämndens årsbokslut med kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 
2021  ........................................................... 5 

§ 12  Budgetuppföljning med helårsprognos samt kvalitetsrapport januari 2022 ... 7 

§ 13  Hanna Edlund beskriver Daglig verksamhet ................................................... 8 

§ 14  Attestantförteckning socialförvaltningen ........................................................ 9 

§ 15  Vägledande bestämmelser biståndsbedömda insatser ................................. 10 

§ 16  Inkomna domar och överklaganden till nämnden redovisas ......................... 12 

§ 17 Redovisning av anmälda delegationsbeslut .................................................... 13 

§ 18  Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden ............................................... 14 

§ 19  Information från förvaltningen  ......................................................... 15 

§ 20 Frågor från nämnden till förvaltningen  ......................................................... 16 

 



 

Socialnämnden 
2022-02-23 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

4 (16) 
 

§ 10  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 
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§ 11  
Socialnämndens årsbokslut med kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse 2021 
Diarienummer: SOF-2022-18 042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten Socialnämndens årsbokslut samt kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelse 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet samt upprättat en 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 och dessa redovisas för 
socialnämnden av socialchef, ekonom, SAS och MAS. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporterna. 

Ulrika Hautala enhetschef myndighet, beskriver de positiva resultaten inom 
ekonomiskt bistånd 2021 vilket är frukten av ett medvetet målarbete inom Individ- 
och familjeomsorgens verksamhet. 

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens årsbokslut samt kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 § 1007 
Resultat av IFOs målarbete 2021 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning SOF samt ekonom Charlotte Malmberg  



Svenljunga kommun  Socialnämnden 
2022-02-23 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

6 (16) 

Protokollsbilaga 
Rapport Socialnämndens årsbokslut samt kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
2021. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 12  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport januari 2022  
Diarienummer: SOF-2021-109  042  

Socialnämndens beslut 
Godkänner rapporten för januari 2022. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen efter januari månads utgång visar på ett nollresultat 
per helår. 

Konsekvenserna av pandemin syns nu tydligt i januari månads uppföljning för 
kvalitet. På grund av hög arbetsbelastning saknas genomförandeplaner, 
teammöten blir inställda utifrån sjukfrånvaro, loggkontroller har inte utförts eller 
att underlag har saknats, mål och aktiviteter är ej identifierade, brandsäkerhet är 
inte genomfört på alla enheter, avvikelser är inte riskbedömda och utbildningar är 
inställda. Trots dessa brister är det ändå en fantastisk verksamhet som har 
tillgodosett brukares behov i så stor utsträckning som möjligt.  

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi januari 2022 
Månadsrapport kvalitet januari 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning SOF samt ekonom Charlotte Malmberg  
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§ 13  
Hanna Edlund beskriver Daglig verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Enhetschef Hanna Edlund beskriver verksamheterna inom Daglig verksamhet och 
visar runt i lokalerna. Aktivitetscenter som är en del av verksamheten kommer att 
utökas under året. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Hanna Edlund, enhetschef Daglig verksamhet.  
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§ 14  
Attestantförteckning socialförvaltningen  
Diarienummer: SOF-2022-22 002 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Attestantförteckning för socialförvaltningen 2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens antagna Attestantreglemente KF 2020-11-23 § 152,  ska varje 
nämnd svara för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda 
beslutsattesttanter och deras attesträttigheter. Varje nämnd ska minst en gång om 
året fatta beslut om attestantförteckning och diarieföra detta. 

Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden godkänner 
Attestantförteckning för socialförvaltningen 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning socialförvaltningen 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-03 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 § 1009 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 15  
Vägledande bestämmelser biståndsbedömda 
insatser  
Diarienummer: SOF-2022-17 711 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till Vägledande bestämmelser biståndsbedömda 
insatser omsorg samt ändrar titeln omsorgsutredare till biståndshandläggare. 

Sammanfattning 
Vägledande bestämmelser för biståndsbedömda insatser inom omsorg, ska vara 
ett stöd i handläggningen på en mer konkret nivå än vad riktlinjer är. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till vägledande bestämmelser. Dessa utgår 
från Riktlinjer för biståndsbedömning av hemtjänst samt Riktlinje för 
biståndsbedömt stöd till äldre/funktionsnedsatta utöver hemtjänst som beslutats 
av nämnden. Vägledande bestämmelser består av två delar: Del ett är en allmän 
del som beskriver grundförutsättningar och ramar. Del två handlar om 
biståndsbedömningen. I samband med att materialet har tagits fram observeras att 
titeln omsorgsutredare endast existerar i Svenljunga kommun och inte är en 
nationell titel. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget samt att titeln 
omsorgsutredare ändras till biståndshandläggare. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till Vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom omsorg 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 § 1008 



Svenljunga kommun  Socialnämnden 
2022-02-23 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

11 (16) 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius verksamhetschef samt Angelica Axstrin 
1:e biståndshandläggare. 

Beslutet expedieras till 
Biståndshandläggare
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§ 16  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2022-02-08 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2022-01-28 
Ärende: Socialförvaltningens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan om beredande av vård 
enligt LVU 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Verksamhetschef  Sandra Larewall
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§ 17 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-01-24 – 2022-
02-20 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 115 

• Vård och omsorg: 559 

• LSS: 27 

• Bostadsanpassningsbidrag: Nr 3/2022 till och med 5/2022 

• Anställningar januari 2022: 24 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-02-09 § 15-23 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-02-09  § 
1006-1010 

• Protokoll Pensionärsrådet 2022-02-21 
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§ 18  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar redovisningen av  nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som 
har inkommit från och med 24 januari 2022 till och med 20 februari 2022. 

Sammanställd lista 
Nr Från  Meddelande 

1 SKR 2021-12-17 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker 
digital kommunikation 

2 Socialstyrelsen 2021-12-23 Meddelande om belopp för utskrivningsklara patienter 2022 

3 SIS, Statens institutsstyrelse 2021-12-
27 

Meddelande om förändrade avgifter vid placering hos SIS 2022 

4 SIS, Statens institutsstyrelse 2021-12-
27 

Meddelande om förändrade vårdavgifter för personer med 
missbruk som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller 27§ 
LVM 

5 SIS, Statens institutsstyrelse 2021-12-
27 

Meddelande om förändrade vårdavgifter för ungdomar som 
vårdas med stöd av 2§ LVU eller SoL mm. 

6 Kommunfullmäktiges protokoll 2022-
02-07 

§ 14 Investeringsmedel nyckelfritt låssystem 

7 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-
12-20 

§ 162 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd 

8 Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-
24 

§ 11 Inriktningsdokument  Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
2022-2025 

9 Kommunfullmäktiges protokoll 2022-
02-07 

§ 8 Upplösning och flytt av budget för Bemanningsenheten från 
och med 2022 

10 Regionfullmäktiges protokoll 2021-11-
30 

§ 243 Utveckling av sjukresor 

11 BRIS 2022-01-27 Tackmeddelande om gåva från socialnämnden 

12 Ungdomsmottagningen Årsrapport 2021 
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§ 19  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
• Nämnden bjuds in till invigning av Hammarlinds Aktivitetshus den 1 mars 

2022. 

• Rapport av  tillträdande nya enhetschefer som ersätter enhetschefer som 
avslutat sin tjänst. Samt pågående rekryteringar. 

• Information lämnas om uppgifter som inkommit  om rykten kring 
eventuella oegentligheter ekonomiskt hos Kvinnojouren i Mark. Då 
nämnden inte kan agera på rykten måste  en polisanmälan göras av den 
som misstänker oegentligheter. Socialnämnden har tidigare  beslutat om 
bidrag till verksamheten 2022 men betalar inte ut detta innan en 
Verksamhetsberättelse inkommit till nämnden. 

• Elisabeth Hindelius informerar om  äldreomsorgen idag och framåt med 
befolkningsökning, behovsökning, personaltillgång, Nära vård mm. 
Informationsmaterialet delges nämnden.
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§ 20 
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
- 

Sammanfattning 
Inga frågor ställs från nämnden. 
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