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§ 16 Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Utgår: 

• Ärende 11: Entledigande av ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
beredning tillika individärenden samt fyllnadsval. Ärendet är inte aktuellt. 
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§ 17 Information till nämnden om 
informationssäkerhet och dataskydd  
Diarienummer: SOF-2023-48  700  

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud för Svenljunga beskriver 
dataskyddsombudets roll och uppdrag. Det är viktigt att ombudet kan komma in så 
tidigt som möjligt i tex. upphandlingsprocesser för att bevaka 
datasäkerhetsarbetet. IT äger ingen information utan det är nämnden som är 
personuppgiftsansvarig. Diskussion kring personuppgiftsincidenter. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud 
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§ 18 Socialnämndens årsbokslut med 
kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse 2022  
Diarienummer: SOF-2023-36  042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner upprättat förslag till årsbokslut med kvalitetsberättelse 
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse 2022. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet tillsammans med 
en kvalitetsberättelse för 2022. Även Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 har 
upprättats. 

Socialnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat om 1,3 miljoner kronor i 
underskott. En sammanfattning av kvalitetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse delges socialnämnden under sammanträdet och 
följdfrågor ställs. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporterna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Socialnämndens årsbokslut med kvalitetsberättelse 2022 samt 
patientsäkerhetsberättelse. 

Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen samt Salman Chalhoub ekonomichef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 
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Bilaga till protokollet 
Socialnämndens årsbokslut med kvalitetsberättelse 2022 samt 
patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomichef
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§ 19 Budgetuppföljning med helårsprognos 
samt kvalitetsrapport januari månad 2023 
Diarienummer: SOF-2023-18  042   

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

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

Efter en månad 2023 pekar helårsprognosen på ett nollresultat. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporten. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av socialnämndens ekonomi- och kvalitet januari 2023. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 
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§ 20 Godkännande av attestantförteckning 
2023  
Diarienummer: SOF-2023-32  002  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Attestantförteckning för socialförvaltningen 2023.  

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 2023. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning 2023. 
Tjänsteutlåtande 2023-01-31. 
Arbetsutskottets protokoll § 1008/2023. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 21 Nämndens självskattning av 
internkontroll 2022 
Diarienummer: SOF-2023-40  007  

Socialnämndens beslut 
Nämnden redovisar ett protokoll som visar att det finns tillfredställande system 
och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen inom socialnämnden.  

Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll och styrning beslutat av KF 2018-02-12, ska 
nämnder och styrelse årligen själv-skatta den interna kontrollen.  Resultatet av 
genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till 
kommunfullmäktige.   

Självskattning innebär att nämnden  gör en bedömning om respektive nämnd har 
tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen.  

Arbetsutskottet föreslår att nämnden redovisar ett protokoll som visar att det finns 
tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen. 
Socialnämnden är nöjd med den redovisning av internkontroll som förvaltningen 
kontinuerligt gör till nämnden och att nämnden har fått den rapportering från 
förvaltningen som de krävt. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden godkänner förslag till upprättat protokoll gällande interkontroll 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till protokoll nämndens självskattning 2022 

Intern kontrollplan 2022 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Arbetsutskottets protokoll § 1009/2023 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef.  
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§ 22 Upphävande av vägledande 
bestämmelser för biståndsbedömning  
Diarienummer: SOF-2023-23  711 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att upphäva nu gällande riktlinje vägledande 
bestämmelser för biståndsbedömning från 2022-02-23 § 15. 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att införa ett 
handläggarstöd avseende myndighetsbeslut inom biståndshandläggning . 

Sammanfattning 
Förvaltningen är i behov av ett tydligt och ändamålsenligt stöd för att kunna 
bedöma vad som ska sägas vara skälig levnadsnivå vid bedömning av rätten till  
bistånd. Stödet behöver vara utformat så att delar snabbt kan revideras och 
anpassas utifrån förändringar i omvärlden, såsom förändrad rättspraxis. 

Det nuvarande arbetssättet med en riktlinje som är politiskt beslutad innebär ett 
omfattande administrativt arbete för att revidera dokumentet i den takt som 
behövs för att den ska vara till ett stöd i handläggningen. 

Innehållet i vägledningen bedöms inte heller vara av principiell karaktär, utan mer 
på detaljnivå, varför förvaltningen bedömer att det inte bedöms nödvändigt med 
ett politiskt beslutat dokument. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar upphäva nu 
gällande riktlinje vägledande bestämmelser för biståndsbedömning från 2022-02-
23 § 15. Vidare att socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att införa 
ett handläggarstöd avseende myndighetsbeslut inom biståndshandläggning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-02. 

Vägledande bestämmelser för biståndsbedömning Sn 2022-02-23 § 15. 

Arbetsutskottets protokoll § 1010/2023. 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  

Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Biståndshandläggare och enhetschef myndighet 
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§ 23 Entledigande av ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott beredning tillika 
individärenden samt tillval   
Diarienummer: SOF-2023-49  700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden entledigar Ann-Louise Karlsson (M) som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Socialnämnden utser Göran Tjärnlund (SD) till socialnämndens tredje ledamot i 
arbetsutskott beredning tillika individärenden 2023-2026.  

Sammanfattning 
Den 11 januari 2023 valde socialnämnden Ann-Louise Karlsson (M) som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott beredning tillika individärenden. Ann-Louise 
Karlsson vill nu entlediga sig från sitt uppdrag som ledamot för perioden 2023-
2026. Tillval av en ledamot behöver genomföras. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande 

Förslag under sammanträdet  
Kjell Persson (M) föreslår att socialnämnden entledigar Ann-Louise Karlsson (M)  
som ledamot i socialnämndens arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Kjell Persson (M) föreslår Göran Tjärnlund (SD) som ny ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om entledigande av 
Ann-Louise Karlsson (M) och finner att nämnden bifaller det. 

Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om tillval av Göran 
Tjärnlund (SD) och finner att nämnden bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen för kännedom
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§ 24 Val av ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden  
Diarienummer: SOF-2023-49  700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser Ann-Louise Karlsson (M) till socialnämndens ersättare i 
arbetsutskott beredning tillika individärenden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott för beredning tillika individärenden, ska bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare. Tidigare har socialnämnden utsett Kerstin Göss Lindh 
(S) och Maria Bengtsson (KD) som ersättare. Nämnden ska nu välja ytterligare en 
ersättare till arbetsutskottet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande  

Förslag under sammanträdet  
Kjell Persson (M) föreslår Ann-Louise Karlsson (M) som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 

Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om val av Ann-Louise 
Karlsson (M) och finner att nämnden bifaller det .
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§ 25 Redovisning av inkomna domar och 
överklaganden till nämnden 
Diarienummer: SOF-2023-1  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande fortsatt 
kontaktperson enligt LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande boendestöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande fortsatt 
kontaktperson SoL. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-27 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-30 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande boendestöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-10 
Ärende: Socialnämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-10 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och återförvisar 
ärendet för fortsatt handläggning. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-17 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ansökan om 
ekonomiskt stöd  till hjälpmedel till rullstol. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 

Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden godkänner redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ylva Wallentin, verksamhetschef
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§ 26 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 
Diarienummer: SOF-2023-2  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut av nedanstående beslut som fattats 
med stöd av delegation. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats under perioden 2023-01-23 till och med 
2023-02-19 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 157 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 582 beslut (inklusive årliga avgiftsbeslut) 

• LSS: 19 beslut 

• Ordförandebeslut: 0 beslut 

• Anställningar januari månad: 28 beslut 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2023-02-08 § 8-9 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2023-02-08 § 
1006-1012 

• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-02-20 
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§ 27 Redovisning av inkomna beslut, skrivelser 
och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2023-3  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 2023-01-23 till och med 2023-02-19. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Datum och meddelande 

1 Sveriges kommuner och 
regioner. 

SKR2022/00764: Överenskommelse God och nära 
vård 

2 Synskadades riksförbund Allt färre synskadade äldre får hemtjänst - nu lanseras 
kravlista 

3 Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslut från IVO på anmälan Lex Sarah 3.1.2-
39022/2022-3 

4 Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslut från IVO på anmälan enligt Lex Sarah 3.1.2-
46879/2022-3 

5 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 22 

6 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 23 

7 Socialdepartementet Remissbrev sammanhållen vårdkedja Tvångsvård 

8 Sociala jouren Sociala jouren verksamhetsstatistik 2022 

9 Utväg Verksamhetsberättelse Utväg Södra Älvsborg 2022 
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§ 28 Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen har upprättats och delges 
socialnämnden. Denna plan kommer att ingå i en kommunövergripande plan där 
samtliga förvaltningar ingår. 

Inför utbildningsinsatserna för nämnden efterfrågar förvaltningen vilka områden 
som nämnden är intresserade av att få information om. Önskemål lämnas till 
ordförande Kjell Persson som förmedlar det vidare till förvaltningen. 
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§ 29 Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Information om Hammarlinds aktiviteter finns att ta del av under sammanträdet. 
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§ 16 Godkännande av dagordning  


Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 


Utgår: 


• Ärende 11: Entledigande av ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
beredning tillika individärenden samt fyllnadsval. Ärendet är inte aktuellt. 
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§ 17 Information till nämnden om 
informationssäkerhet och dataskydd  
Diarienummer: SOF-2023-48  700  


Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen.  


Sammanfattning 
Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud för Svenljunga beskriver 
dataskyddsombudets roll och uppdrag. Det är viktigt att ombudet kan komma in så 
tidigt som möjligt i tex. upphandlingsprocesser för att bevaka 
datasäkerhetsarbetet. IT äger ingen information utan det är nämnden som är 
personuppgiftsansvarig. Diskussion kring personuppgiftsincidenter. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Blomqvist, Dataskyddsombud 
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§ 18 Socialnämndens årsbokslut med 
kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse 2022  
Diarienummer: SOF-2023-36  042  


Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner upprättat förslag till årsbokslut med kvalitetsberättelse 
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige. 


Socialnämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse 2022. 


Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet tillsammans med 
en kvalitetsberättelse för 2022. Även Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 har 
upprättats. 


Socialnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat om 1,3 miljoner kronor i 
underskott. En sammanfattning av kvalitetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse delges socialnämnden under sammanträdet och 
följdfrågor ställs. 


Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporterna. 


Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Socialnämndens årsbokslut med kvalitetsberättelse 2022 samt 
patientsäkerhetsberättelse. 


Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen samt Salman Chalhoub ekonomichef. 


Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 
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Bilaga till protokollet 
Socialnämndens årsbokslut med kvalitetsberättelse 2022 samt 
patientsäkerhetsberättelse. 


Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 


Ekonomichef
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§ 19 Budgetuppföljning med helårsprognos 
samt kvalitetsrapport januari månad 2023 
Diarienummer: SOF-2023-18  042   


Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 


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


Efter en månad 2023 pekar helårsprognosen på ett nollresultat. 


Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporten. 


Beslutsunderlag 
Uppföljning av socialnämndens ekonomi- och kvalitet januari 2023. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 
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§ 20 Godkännande av attestantförteckning 
2023  
Diarienummer: SOF-2023-32  002  


Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Attestantförteckning för socialförvaltningen 2023.  


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 2023. 


Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  


Beslutsunderlag 
Attestantförteckning 2023. 
Tjänsteutlåtande 2023-01-31. 
Arbetsutskottets protokoll § 1008/2023. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef. 


Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 


Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 21 Nämndens självskattning av 
internkontroll 2022 
Diarienummer: SOF-2023-40  007  


Socialnämndens beslut 
Nämnden redovisar ett protokoll som visar att det finns tillfredställande system 
och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen inom socialnämnden.  


Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll och styrning beslutat av KF 2018-02-12, ska 
nämnder och styrelse årligen själv-skatta den interna kontrollen.  Resultatet av 
genomförd granskning ska, i samband med bokslutet, rapporteras till 
kommunfullmäktige.   


Självskattning innebär att nämnden  gör en bedömning om respektive nämnd har 
tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen.  


Arbetsutskottet föreslår att nämnden redovisar ett protokoll som visar att det finns 
tillfredställande system och rutiner för uppföljning av den interna kontrollen. 
Socialnämnden är nöjd med den redovisning av internkontroll som förvaltningen 
kontinuerligt gör till nämnden och att nämnden har fått den rapportering från 
förvaltningen som de krävt. 


Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden godkänner förslag till upprättat protokoll gällande interkontroll 2022. 


Beslutsunderlag 
Förslag till protokoll nämndens självskattning 2022 


Intern kontrollplan 2022 


Uppföljning av internkontrollplan 2022 


Arbetsutskottets protokoll § 1009/2023 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 


Beslutet expedieras till 
Ekonomichef.  
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§ 22 Upphävande av vägledande 
bestämmelser för biståndsbedömning  
Diarienummer: SOF-2023-23  711 


Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att upphäva nu gällande riktlinje vägledande 
bestämmelser för biståndsbedömning från 2022-02-23 § 15. 


Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att införa ett 
handläggarstöd avseende myndighetsbeslut inom biståndshandläggning . 


Sammanfattning 
Förvaltningen är i behov av ett tydligt och ändamålsenligt stöd för att kunna 
bedöma vad som ska sägas vara skälig levnadsnivå vid bedömning av rätten till  
bistånd. Stödet behöver vara utformat så att delar snabbt kan revideras och 
anpassas utifrån förändringar i omvärlden, såsom förändrad rättspraxis. 


Det nuvarande arbetssättet med en riktlinje som är politiskt beslutad innebär ett 
omfattande administrativt arbete för att revidera dokumentet i den takt som 
behövs för att den ska vara till ett stöd i handläggningen. 


Innehållet i vägledningen bedöms inte heller vara av principiell karaktär, utan mer 
på detaljnivå, varför förvaltningen bedömer att det inte bedöms nödvändigt med 
ett politiskt beslutat dokument. 


Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar upphäva nu 
gällande riktlinje vägledande bestämmelser för biståndsbedömning från 2022-02-
23 § 15. Vidare att socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att införa 
ett handläggarstöd avseende myndighetsbeslut inom biståndshandläggning. 


Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 8 februari 2023. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-02. 


Vägledande bestämmelser för biståndsbedömning Sn 2022-02-23 § 15. 


Arbetsutskottets protokoll § 1010/2023. 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef.  


Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 


Beslutet expedieras till 
Biståndshandläggare och enhetschef myndighet 
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§ 23 Entledigande av ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott beredning tillika 
individärenden samt tillval   
Diarienummer: SOF-2023-49  700 


Socialnämndens beslut 
Socialnämnden entledigar Ann-Louise Karlsson (M) som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 


Socialnämnden utser Göran Tjärnlund (SD) till socialnämndens tredje ledamot i 
arbetsutskott beredning tillika individärenden 2023-2026.  


Sammanfattning 
Den 11 januari 2023 valde socialnämnden Ann-Louise Karlsson (M) som ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott beredning tillika individärenden. Ann-Louise 
Karlsson vill nu entlediga sig från sitt uppdrag som ledamot för perioden 2023-
2026. Tillval av en ledamot behöver genomföras. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande 


Förslag under sammanträdet  
Kjell Persson (M) föreslår att socialnämnden entledigar Ann-Louise Karlsson (M)  
som ledamot i socialnämndens arbetsutskott beredning tillika individärenden. 


Kjell Persson (M) föreslår Göran Tjärnlund (SD) som ny ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 


Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om entledigande av 
Ann-Louise Karlsson (M) och finner att nämnden bifaller det. 


Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om tillval av Göran 
Tjärnlund (SD) och finner att nämnden bifaller det. 
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Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen för kännedom
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§ 24 Val av ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden  
Diarienummer: SOF-2023-49  700 


Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser Ann-Louise Karlsson (M) till socialnämndens ersättare i 
arbetsutskott beredning tillika individärenden 2023-2026. 


Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott för beredning tillika individärenden, ska bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare. Tidigare har socialnämnden utsett Kerstin Göss Lindh 
(S) och Maria Bengtsson (KD) som ersättare. Nämnden ska nu välja ytterligare en 
ersättare till arbetsutskottet. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson, ordförande  


Förslag under sammanträdet  
Kjell Persson (M) föreslår Ann-Louise Karlsson (M) som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott beredning tillika individärenden. 


Beslutsgång 
Ordförande, Kjell Persson (M) frågar på sitt förslag till beslut om val av Ann-Louise 
Karlsson (M) och finner att nämnden bifaller det .
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§ 25 Redovisning av inkomna domar och 
överklaganden till nämnden 
Diarienummer: SOF-2023-1  700  


Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 


Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande fortsatt 
kontaktperson enligt LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande boendestöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-26 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande fortsatt 
kontaktperson SoL. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-27 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-01-30 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande boendestöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 







Svenljunga kommun Paragraf 
§ 25 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-10 
Ärende: Socialnämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-10 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut och återförvisar 
ärendet för fortsatt handläggning. 


Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2023-02-17 
Ärende: Överklagan på kommunens beslut om avslag gällande ansökan om 
ekonomiskt stöd  till hjälpmedel till rullstol. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan. 


Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden godkänner redovisningen. 


Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ylva Wallentin, verksamhetschef
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§ 26 Redovisning av anmälda delegations-
beslut 
Diarienummer: SOF-2023-2  708  


Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut av nedanstående beslut som fattats 
med stöd av delegation. 


Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats under perioden 2023-01-23 till och med 
2023-02-19 upptagna i följande förteckningar: 


• Individ och familjeomsorg: 157 beslut 


• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 582 beslut (inklusive årliga avgiftsbeslut) 


• LSS: 19 beslut 


• Ordförandebeslut: 0 beslut 


• Anställningar januari månad: 28 beslut 


• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2023-02-08 § 8-9 


• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2023-02-08 § 
1006-1012 


• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-02-20 
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§ 27 Redovisning av inkomna beslut, skrivelser 
och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2023-3  700  


Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 2023-01-23 till och med 2023-02-19. 


Beslutsunderlag 
Nr Från  Datum och meddelande 


1 Sveriges kommuner och 
regioner. 


SKR2022/00764: Överenskommelse God och nära 
vård 


2 Synskadades riksförbund Allt färre synskadade äldre får hemtjänst - nu lanseras 
kravlista 


3 Inspektionen för vård och 
omsorg 


Beslut från IVO på anmälan Lex Sarah 3.1.2-
39022/2022-3 


4 Inspektionen för vård och 
omsorg 


Beslut från IVO på anmälan enligt Lex Sarah 3.1.2-
46879/2022-3 


5 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 22 


6 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 23 


7 Socialdepartementet Remissbrev sammanhållen vårdkedja Tvångsvård 


8 Sociala jouren Sociala jouren verksamhetsstatistik 2022 


9 Utväg Verksamhetsberättelse Utväg Södra Älvsborg 2022 
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§ 28 Information från förvaltningen 


Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 


Sammanfattning 
Kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen har upprättats och delges 
socialnämnden. Denna plan kommer att ingå i en kommunövergripande plan där 
samtliga förvaltningar ingår. 


Inför utbildningsinsatserna för nämnden efterfrågar förvaltningen vilka områden 
som nämnden är intresserade av att få information om. Önskemål lämnas till 
ordförande Kjell Persson som förmedlar det vidare till förvaltningen. 
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§ 29 Frågor från nämnden till förvaltningen 


Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 


Sammanfattning 
Information om Hammarlinds aktiviteter finns att ta del av under sammanträdet. 
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