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§ 56 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv lämnas. 
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§ 57 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen enligt kallelsen. 
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§ 58 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning  
Diarienummer: SOF-2021-42  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av det ekonomiska resultatet för nämnden efter 7 månader. Prognosen per 
helår pekar på ett resultat om +400 000 kronor. Eftersläpningar i redovisningen finns 
både för kostnader och för intäkter. Underskott noteras inom flera verksamheter men 
dessa täcks upp av statsbidrag. Det råder fortfarande osäkerhet kring eventuella 
ersättningar från Migrationsverket samt från staten för kostnader relaterade till Covid. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 11 augusti 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef och Charlotte Malmberg ny ekonom 
för socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning juli 2021 
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§ 59 
Rapport av uppdraget egen organisation för inköp 
som bistånd  
Diarienummer: SOF-2021-55 700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar rapporten. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 9 juni 2021 att ge förvaltningen  uppdraget att införa en 
egen verksamhet för att tillgodose brukares behov av inköp enligt myndighetsbeslut. 

Verksamhetschef för Vård och omsorg Elisabeth Hindelius, har påbörjat arbetet med att 
skapa en egen verksamhet inom förvaltningen genom följande åtgärder: 

• 30 juni hålls ett första möte med Arbetsmarknadsenheten 
• Information och samverkan med berörda fackliga organisationer har påbörjats 
• De ekonomiska förutsättningarna för att skapa verksamheten har sammanställts 

Kommande möte med representanter från socialförvaltningen och 
Arbetsmarknadsenheten är planerat till den 26 augusti för att därifrån planera vidare hur 
en egen verksamhet ska byggas upp. Förhoppningen är att en egen verksamhet kan 
starta efter årsskiftet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-04 
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§ 60 
Riktlinje/rutin för vägledande bestämmelser för 
ekonomiskt bistånd  
Diarienummer: SOF-2021-73  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden upphäver nu gällande riktlinjer Vägledande bestämmelser för handläggning av 
ekonomiskt bistånd (2017-06-14). 

Vidare att förvaltningen inför ett webbaserat handläggarstöd avseende ekonomiskt bistånd på 
kommunens medarbetarweb. 

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 ekonomiskt bistånd. Stödet behöver vara 
utformat så att delar snabbt kan revideras och anpassas utifrån förändringar i omvärlden, såsom 
förändrade prisbilder eller 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. 

Förvaltningen föreslår därför att socialnämnden upphäver nu gällande riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd (2017-06-14) och i stället ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett digitalt handläggarstöd 
på medarbetarwebben, där enhetschef för IFO har rätt att besluta om vad som ska sägas vara 
skälig levnadsnivå för respektive post i Svenljunga kommun. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 11 augusti 2021. Arbetsutskottet föreslår att nämnden 
fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-05 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-11, § 1032 

Beslutet expedieras till 
Myndighetsutövning 
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§ 61 
Socialnämndens mål inför upprättande av 
verksamhetsplan 2022-2024 
Diarienummer: SOF-2021-79  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden beslutar att följande mål ska gälla för verksamhetsplan 2022-2024: 

Nämndmål 1: Kvalitetssäkrad vård och omsorg 

Nämndmål 2: God ekonomisk hushållning med en budget i balans. 

Nämndmål 3:  Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetssättet med mål- och 
resultatstyrning  

Nämndmål 4: Minska miljöpåverkan inom verksamheten  

Arbetsdagar för nämndens arbete med den gemensamma Visionen bokas till den 23 
september och den 6 oktober kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Arbetet med socialnämndens mål för verksamhetsplan 2022-2024 diskuterades vid 
socialnämndens planeringsdag den 18 augusti och förslaget som togs fram är att 
nämndmålen ska vara desamma som i nuvarande verksamhetsplan. 

Arbetsdagar för nämndens arbete med den gemensamma Visionen bokas till den 23 
september och den 6 oktober kl. 15.00.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kjell Persson (M), socialnämndens vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens mål i verksamhetsplan 2021. 
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§ 62  
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-14 
Ärende: Ansökan om prövningstillstånd 
Beslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-21 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-24 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd  
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-28 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-28 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver beslutet och visar målet åter till socialnämnden för 
ny handläggning 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om bostad med socialt 
kontrakt 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-07-06 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver beslutet och visar målet åter till socialnämnden för 
ny handläggning 

Högsta Förvaltningsdomstolen 
Datum: 2021-07-16 
Ärende: Ansökan om prövningstillstånd 
Beslut: Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står fast. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-08-18 
Ärende: Överklagan av socialnämndens beslut om avslag på ansökan om bostad med 
särskild service 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-08-18 
Ärende: Socialnämndens ansökan om ersättning för kostnader för placerat barn 
Beslut: Förvaltningsrätten förpliktigar NN att till socialnämnden betala ersättning för 
kostnader vid vård av underårigt barn. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-08-23 
Ärende: Överklagan av socialnämndens beslut om avslag på ansökan om 
personkretstillhörighet enligt LSS 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagan och upphäver socialnämndens beslut. 
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§ 63 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 7 juni 2021 till och med 22 augusti 2021. 

Rapportlista daterad 2021-08-22 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  535 beslut 

Vård- och omsorg    320 beslut  

LSS    38 beslut    

Bostadsanpassningsärenden  Beslut nr 21-54 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-08-11 § 1029-1033  

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-06-16 § 71-78 
• 2021-06-30 § 79-30 
• 2021-07-21 § 91-92 
• 2021-08-11 § 93-99 
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§ 64 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Socialnämnden beslutar  
- 

Sammanställning 
Inga inkomna handlingar finns att redovisa 
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§ 65 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Rapport från sommaren. Vissa enheter inom äldreomsorgen har haft det svårt 

med bemanning och vikarier.  
: Ny anställning Ylva Wallentin MAS/MAR/Utvecklingsledare tillträder första veckan 

i september. 
: Rapport om viss omsättning av personal inom enhetschefsledet. 
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