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§ 1 Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse och dagordning till sammanträdet. 
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§ 2 Budgetuppföljning med helårsprognos 
samt kvalitetsrapport december 2021 
Diarienummer: SOF-2021-109  042  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Det preliminära ekonomiska resultatet för helåret 2021 pekar på ett resultat om 
plus 500 000 kronor resultat för nämnden. Höga personalkostnader noteras på 
grund av pandemin och bristen på personalresurser. Resultatet för 2021 kan 
komma att justeras ytterligare till årsbokslutet beroende på när beräkningen av 
semesterskulden är gjord.  

En sammanställning gällande kvaliteten i verksamheterna redovisas. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport december 2021 
Månadsrapport kvalitet december 2021 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef  
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§ 3 Revidering av förbehållsbelopp för avgifter 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
2022  
Diarienummer: SOF-2021-88  706  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till revidering av förbehållsbelopp för avgifter 
inom socialnämndens verksamhetsområde 2022. Beslutet lämnas vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Beloppen för maxtaxa, förbehållsbelopp mm ändras vid varje årsskifte. 
Socialstyrelsen ger ut ett meddelandeblad med de ändrade beloppen. I statens 
budget för 2022 ingår att förbehållsbeloppet utöver de basbeloppsanknutna 
höjningarna, höjs med ytterligare summor för ensamstående, gifta/sambo, person 
med funktionsnedsättning samt för gifta/sambo med funktionsnedsättning.  

Riksdagen fattade beslut om budgeten inkl. avgiftsfrågan den 16 december och 
Socialstyrelsen har därefter gett ut ett nytt meddelandeblad till kommunerna. 

Då Kommunfullmäktige redan fattat beslut om  förbehållsbelopp för 
socialnämndens avgifter, behöver detta revideras för att rätt avgift till brukare ska  
utgå 2022. Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att 
godkänna förslag till revidering av förbehållsbelopp för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 19 januari § 1003. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR 14 december 2021. 
Tabell taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-22 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Revidering av delegationsordning för 
socialnämnden   
Diarienummer: SOF-2022-1  003 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till reviderad delegationsordning. Tidigare 
beslutad delegationsordning upphör därmed att gälla 

Sammanfattning 
I nuvarande beslutad delegationsordning under kapitel 4 Ekonomiskt bistånd punkt 
9, föreslås att punkten stryks då hyresdeposition och förskottshyra är snarlika 
bistånd som används i liknande situationer. Enhetschef för myndighet och 1:e 
socialsekreterare bedömer att det är rimligare att beslutsrätten ligger på 1:e 
socialsekreterare i sådana ärenden.  

Under kapitel 11 Omsorg punkt 2, 3, 4,10 och 15 ändras delegat från enhetschef 
myndighet till 1:e biståndshandläggare. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att godkänna förslag 
till reviderad delegationsordning. Tidigare beslutad delegationsordning upphör 
därmed att gälla. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 19 januari § 1004. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av delegationsordning beslutad 2021-06-09 § 48. 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-11 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Enhetschefer myndighet och handläggare inom socialförvaltningen 
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§ 5 Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas  
Diarienummer: SOF-2022-4  700 

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2021-12-07 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2021-12-10 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2021-12-27 
Ärende: Socialförvaltningens ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan om beredande av vård 
enligt LVU 

Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2022-01-18 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Högsta Förvaltningsdomstolen datum: 2022-01-19 
Ärende: Ansökan om prövningstillstånd av Kammarrättens avgörande i mål 
gällande LVU 
Beslut: Högsta Förvaltningsrätten meddelar inte prövningstillstånd 

Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2022-01-21 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet 
tillbaka till socialnämnden för fortsatt handläggning och prövning 
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Förvaltningsrätten i Jönköping datum: 2022-01-21 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare
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§ 6 Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg, 2021-12-06 – 2022-01-23:  
251 beslut 

• Vård och omsorg, 2021-12-06 – 2022-01-23:  
362 beslut 

• LSS, 2021-12-06 – 2022-01-23:  
25 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag, 2021-12-06 – 2022-01-23 
9 beslut, nummer 2021-91 till och med 2022-1 

• Anställningar 2021-12-01 tom 2021-12-31: 
5 beslut 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 
2021-12-28, 2022-01-05, 2022-01-19 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 
2022-01-19 

 

 



 

Socialnämnden 
2022-01-26 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

12 (14) 
 

§ 7 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700  

Socialnämndens beslut 
Lägger  beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit till nämnden från 
och med 6 december 2021 till och med 23 januari 2022 till handlingarna. 
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§ 8 Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Rapport kring Covid-situationen i verksamheterna. Bemanningssituationen är 
mycket svår på grund av stor frånvaro av personal. Omvårdnadsarbetet prioriteras. 

Från 1 mars kommer södra delen av kommunen att prova  biståndsbedömt inköp 
till brukare via AME. 

Vårdchef har rekryterats och kommer att börja sin tjänst i februari. 

Information lämnas till  nämnden angående inlämnat klagomål gällande brister i 
omvårdnad på Klockaregården. Utredning är startad och leds av  MAS och SAS och 
kommer att återrapporteras till nämnden.
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§ 9 Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
-- 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor ställs till förvaltningen. 
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