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§ 102 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad. 
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§ 103 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen enligt kallelsen. 



  Protokoll  
  2021-12-08  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

6 (15) 
 

§ 104 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning november 
Diarienummer: SOF-2020-112 042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Prognosen som lämnas efter november är högre än efter oktober månad. Detta på grund 
av beslut från Försäkringskassan om ersättning i ett LSS ärende samt besked från 
Migrationsverket om ersättning. Verksamheternas resultat är i stort sett detsamma som 
redovisades i prognosen i oktober. Frågor ställs om de verksamheter som redovisar 
underskott och vad som är orsakerna samt åtgärder. Svar lämnas att man måste se 
resultatet för nämnden på totalen och att underskott i en verksamhet vägs upp av 
överskott i en annan. I månadsrapporten beskrivs resultatet i text. 

Sammanställning av verksamheternas kvalitet redovisas. Noteras en fortsatt hög 
sjukfrånvaro hos personalen och ett hårt arbete görs för att lösa alla luckor dagligen. Det 
finns dock en god samverkan för att lösa behoven. 

Information lämnas till nämnden om en avvikelse som kommer att anmälas till IVO som 
risk för allvarlig konsekvens. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning och ekonom. 

Beslutsunderlag 
Resultat ekonomi november 2021 
Kvalitetsredovisning november 2021 
Månadsrapport november text
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§ 105 
Reviderad Verksamhetsplan för socialnämnden 
2022-2024 
Diarienummer: SOF-2021-79  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner reviderat förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2022-
2024. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2021-10-13 § 80 om Verksamhetsplan 2022-2024. I denna plan 
ingick ett äskande om tilläggsanslag till föreslagen tilldelad budget på grund av ökade 
kostnader inom socialförvaltningens verksamhetsområden samt för projekt inom 
Svenljunga ungas framtid. Då Kommunfullmäktige den 29 november fattade beslut om 
slutlig ram för socialnämnden, behöver Verksamhetsplanen justeras efter de nya 
förutsättningarna.  

En reviderad version har upprättats av förvaltningen och föreslår att socialnämnden 
godkänner reviderad verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef och Charlotte Malmberg, ekonom. 

Beslutsunderlag 
Reviderad verksamhetsplan 2022-2024 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-16 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23 § 1056 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan för socialnämnden 2022-2024. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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§ 106 
Detalj/driftsbudget för socialnämnden 2022 
Diarienummer: SOF-2021-109 042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till detaljbudget för 2022. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en detaljbudget för 
nämndens olika verksamheter. Denna kopplas till reviderad verksamhetsplan 2022-2024. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning och ekonom. 

Beslutsunderlag 
Detaljbudget för socialnämnden 2022 
Tjänsteutlåtande, 2021-11-16 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23, § 1055 

Protokollsbilaga 
Detalj/driftsbudget för socialnämnden 2022. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 107 
Socialnämndens självskattning av internkontroll 
2021 
Diarienummer: SOF-2021-110 007 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till självskattning av socialnämndens 
internkontroll 2021. 

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

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

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande. 

Beslutsunderlag 
Mall för nämndens självskattning 2021 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23, § 1058 

Protokollsbilaga 
Protokoll socialnämndens självskattning av interkontroll 2021. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 
Socialnämndens internkontrollplan 2022 
Diarienummer: SOF-2021-108 007 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till interkontrollplan för socialnämnden 2022. 

Sammanfattning 
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det 
innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att följande uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Tillämpning av lagar, föreskrifter samt av huvudmannen fastställda styrdokument m.m. 

 
Socialnämndens internkontrollplan ska tydliggöra de verksamheter/områden som 
riskbedömts och som ska kontrolleras med fokus på de uppdrag nämnden ansvarar för 
att utföra. Internkontrollen utgår från det reglemente för internkontroll som fastställts av 
Kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har upprätta ett förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2022. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande,2021-11-16  
Förslag till internkontrollplan för socialnämnden 2022 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23, § 1057 

Protokollsbilaga 
Internkontroll plan för socialnämnden 2022. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 109 
Remissvar på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet  
Diarienummer: SOF-2021-107 700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ställer sig bakom de av Boråsregionens socialchefsnätverk upprättade 
kommentarerna på Remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära 
vård. 

Sammanfattning 
Remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Remiss 
Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelser har lämnats till Sjuhärads 
kommuner för att de ska lämna synpunkter. Gemensamma synpunkter har arbetats fram 
i Boråsregionens socialchefsnätverk och förslaget är att samtliga kommuner ställer sig 
bakom dessa upprättade synpunkter. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 november 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Remiss 
Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelse 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23, § 1059 

Beslutet expedieras till 
Västkom
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§ 110 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-11-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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§ 111 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 8 november 2021 till och med 5 december 2021. 

Rapportlista daterad 2021-12-06 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  166 beslut 

Vård- och omsorg    111 beslut  

LSS    27 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för november =9 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  5 beslut nr 86-90 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-11-23 § 1053-1059 

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-11-23 § 144-147 
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§ 112 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut, skrivelser och 
meddelanden. 

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-11-29 

Protokoll § 140, 141, 144, 154, 155, 156,  

2 Kommunstyrelsens protokoll 2021-
11-15 

Protokoll § 184 
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§ 113 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Information lämnas om planerna för övergång till el-bolar inom kommunens 

verksamheter 
: En föredragning ges om förvaltningens arbete med digitalisering inom olika 

områden 
: Information lämnas om utökning av Aktivitetscenters verksamhet för att få fler 

medborgare ut i egen försörjning, Komjobb. Görs i samverkan med AME. 
: Aktuell rapport kring pandemiläget. Nämnden följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

: Svar lämnas på fråga om antal trygghetslarm aktiva idag: 319 stycken 
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