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§ 35  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 
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§ 36  
Enhetschefer Eva Axell och Carolina Svensson 
presenterar sig och beskriver de verksamheter 
som de är chef över  
  

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Eva Axell berättar om sina verksamheter Lysjölids boende och hemtjänst. Nämnden 
får en liten rundvandring på Lysjölid. Kontinuiteten i hemtjänsten hålls relativt väl 
även om Covid påverkat. Flera av personalen har jobbat många år. Enheterna 
kommer att ta emot 6 feriearbetare till sommaren. Vikariebehovet är ännu inte 
täckt. 

Carolina berättar om nattorganisationen samt administrativa enheten 
verkställighet. Nattorganisationen har 30 medarbetare som täcker både boende 
och hemtjänst i kommunen. Vikariebehovet är enklare att täcka på natten. 

Frågor ställs från nämnden om bland annat schema, planering och aktiviteter på 
boendet. 

 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Eva Axell och Carolina Svensson, enhetschefer 
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§ 37  
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport april 2022 
Diarienummer: SOF-2022-109  042  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Budgetredovisningen ingår i delårsrapporten. Störst förändring är inom vård och 
omsorg på grund av Covid. Höga kostnader för personal noteras. Uppdrag har getts 
till enhetschef för myndighetsutövning omsorg att se över att beviljade bistånd 
stämmer med utförda bistånd. 

Kvalitetsredovisningen avser april månad. Största problemet som noteras både på 
kort och på lång sikt vilket gör att nya arbetssätt måste hittas. Behovet av 
vårdtyngdsmätningar har lyfts och detta håller nu på att formas. Problem i lokaler 
som kan påverka kvaliteten har lyfts vidare till förvaltningsledningen. Sjukfrånvaron 
per enhet är inlagd i rapporten och diskuteras. Restriktionerna för Covid gäller 
fortfarande inom vård och omsorg. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport april 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledningen  
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§ 38  
Socialnämndens delårsrapport 2022 
Diarienummer: SOF-2022-57  042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner delårsrapporten gällande ekonomi och  
verksamhetsuppföljning 2022. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari- april 
2022. Delårsrapporten baseras på känd information per 2022-04-30. Den 
ekonomiska prognosen per helår pekar på ett 0 resultat men flera 
osäkerhetsfaktorer finns. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial socialnämndens delårsrapport 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-27 § 1015 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning och ekonom  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 39  
Reviderad attestantförteckning för 
socialnämnden   
Diarienummer: SOF-2022-22 002  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna reviderad 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.  Tillägg och ändringar behöver 
göras i den antagna attestantförteckning från 2022-02-23 § 14. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner reviderad 
attestantförteckning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Reviderad attestantförteckning 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-11. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-27 § 1016 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 40  
Reviderad demenshandlingsplan   
Diarienummer: SOF-2022-56  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna förslag till reviderad Demenshandlingsplan och 
att tidigare beslutad plan  2015-01-28 § 9 upphör att gälla.  

Sammanfattning 
Demensteamet har under 2021-2022 arbetat fram en reviderad lokal plan för 
Svenljunga kommuns demensvård. Denna lokala plan baseras på Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut är att reviderad demenshandlingsplan godkänns. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Reviderad Demenshandlingsplan. 
Nuvarande demenshandlingsplan.  
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19. 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-27 § 1017 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius, verksamhetschef  

Beslutet expedieras till 
Demensteamet 
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§ 41  
Ansökan från Kvinnojouren om bidrag 2022   
Diarienummer: SOF-2022-52  753  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att tilldela Kvinnojouren bidrag för verksamhetsåret 2022 
med 12 kr per kommuninvånare. Bidraget betalas ut under förutsättning att 
Kvinnojouren upprättar och lämnar en verksamhetsberättelse för år 2021. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo bedriver en angelägen 
verksamhet som fungerar som ett viktigt komplement till Socialtjänsten 
i Svenljunga kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att tilldela 
Kvinnojouren bidrag för verksamhetsåret 2022 med 12 kr per kommuninvånare. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag. 
Verksamhetsberättelse 2021. 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-11. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef  

Beslutet expedieras till 
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga, Tranemo
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§ 42  
Val av socialnämndens representant till 
Funktionshinderrådet    
Diarienummer: SOF-2022-68  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Lisbeth Jakobsson (S) som socialnämndens 
representant till Funktionshinderrådet för mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 
Då tidigare utsedd representant för socialnämnden i Funktionshinderrådet har 
avsagt sig uppdraget, har socialnämnden att utse en ny representant till rådet för 
mandatperioden 2019-2022 . 

Beslutsunderlag 
Bakgrundsbeskrivning. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, socialnämndens ordförande  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kersin Göss Lindh (S): Föreslår Lisbeth Jakobsson (S). 
Inga fler förslag lämnas. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 43 
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Datum: 2022-04-11 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om placering enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Datum: 2022-04-21 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver beslutet och visar målet åter till nämnden för 
ny beräkning och nytt beslut 

Datum: 2022-04-28 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Datum: 2022-05-04 
Ärende: Enskildes ansökan om prövningsrätt av förvaltningsrättens beslut om 
avslag på överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. FV dom står fast. 

Datum: 2022-04-19 
Ärende: Nämndens ansökan om prövningsrätt av förvaltningsrättens beslut om 
bifall på överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd 
Beslut: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef 
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§ 44  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-04-04 till och 
med 2022-05-08 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 273 beslut 

• Vård och omsorg: 326 beslut 

• LSS: 25 beslut 

• Ordförandebeslut: 1 beslut (LVM) 

• Bostadsanpassningsbidrag: nummer 12-14. (3 beslut) 

• Anställningar april månad: 26 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-04-06 § 42-55 
samt 2022-04-27 § 56-67 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-04-27 § 
1014-1019 
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§ 45 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 4 april 2022 till och med 1 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslut från IVO i tillsynsärende inom ifo 

2 Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslut IVO Lex Sarah 

3 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11 § 57 

4 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11 § 58 

5 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11 § 56 

6 Länsstyrelsen Tack för gott samarbete under covid-19 

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09 § 85 
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§ 46  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
• Till nästa socialnämnd lyfts ärendet om flytt av ansvarsområdet för 

bostadsanpassning till samhällsbyggnadsnämnden. 

• Information om rekrytering av enhetschef till Korttidenheten. 
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§ 47  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alain Waern (LPo): Fråga om möjlighet till att infra och erbjuda läkemedelsrobotar. 
Förvaltningen ser just nu över möjligheterna att erbjuda denna form av 
hjälpmedel.  
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