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§ 21 
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 

• Anita Kristensson (C) Fråga om flyktingar 
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§ 22 
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport 
Diarienummer: SOF-2021-109 042   

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen.  

Sammanfattning 
Redovisning av resultatet ekonomi efter mars månad och kvalitet efter februari 
månads utgång. Prognosen per helår för nämnden pekar på ett 0 resultat. Det 
noteras bland annat ökande kostnader för bränsle och kostnader för hög vårdtyngd 
inom vård och omsorg. Osäkerhet råder för vilka utbetalningar från 
Migrationsverket och Försäkringskassan som kommer att komma in.  

Trots fortsatt hög sjukfrånvaro och arbetsbelastning i februari är känslan att det 
fortfarande bedrivs en god vård och omsorg och att det håller på att vända till det 
bättre och ett normalläge. Ett par enheter har börjat få handledning i sitt arbete. 
Arbetet med Senior Alert har startat upp igen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Rapporter ekonomi samt kvalitet avseende februari 2022 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 § 1007 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning och ekonom Charlotte Malmberg   
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§ 23  
Investeringsbudget socialnämnden 2023-2025  
Diarienummer: SOF-2022-39  042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2023-2025.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomifunktionen arbetat fram en 
investeringsbudget för 2023-2025 inom nämndens olika verksamheter och föreslår 
att socialnämnden beslutar densamma. 
Arbetsutskottet ansåg att budget för datorer ska höjas från 400 000 kr till 650 000 
kr (2023) på grund av ett stort eftersatt behov i verksamheterna. För år 2024 och 
2025 höjs summan till 600 000 kronor. Denna ändring är gjord i förslaget som läggs 
fram till socialnämnden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Plan investeringar 2023-2025 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-21 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 § 1008 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef samt ekonom Charlotte 
Malmberg  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  
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§ 24  
Svar på remissen Samordnade 
behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet  
Diarienummer: SOF-2022-40  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till remissvar från Svenljunga kommun gällande 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i juni 2020, att ge uppdrag åt en särskild utredare att föreslå 
hur samordnande insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas 
för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och 
beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 

Ett remissförslag har lämnats till kommunerna att yttra sig över och ett förslag till 
det har upprättats av förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslag till remissvar. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Remissvar, tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 § 1009 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef  
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Beslutet expedieras till 
Socialdepartementet senast den 30 april 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer S2021/07629 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  
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§ 25 
Svar på remissen Förslag till samverkansavtal 
digitala hjälpmedel   
Diarienummer: SOF-2022-26  050  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens remissvar till Samverkansavtal digitala 
hjälpmedel.  

Sammanfattning 
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god 
och nära vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat 
beslut om ”digitalt först” avseende flera välfärdstjänster. Samarbetsmodellen har 
utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna 
och regionens berörda verksamheter. Under hösten 2021 har förslaget på 
samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu 
ut på remiss. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till remissvar från Svenljunga kommun. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Västkoms inbjudan att lämna svar på remiss 2022-01-21 
Presentation av avtalet 
Remissvar/Tjänsteutlåtande, 2022-03-18 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 § 1010 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Camilla Emmoth, SAS/Digitaliseringschef SOF 
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Beslutet expedieras till 
Remissvar senast 18 april 2022 i det webbformulär som finns på 
www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel 
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§ 26 
Utökande beloppsgränser i attestreglementet   
Diarienummer: SOF-2022-38  003  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar göra undantag från beloppsgränserna i attestreglementet 
som beslutats av KF 2020-11-23 § 153 med följande ändring: 

- Socialförvaltningens Verksamhetschefer: 1 500 000 kronor generellt samt  
2 000 000 kronor specifikt för slag 60101 Lokalhyror. 

- Socialförvaltningen Enhetschef myndighet individ och familjeomsorg:  
1 200 000 kronor.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett reviderat attestreglementet och detta 
innebär olika beloppsgränser för respektive roll. Förvaltningen ser svårigheter i 
administrationen gällande beslutade beloppsgränserna för enhetschef och 
verksamhetschefer vilket gör att undantag från regeln föreslås. 
Förvaltningen föreslår ett undantag för dessa roller enligt följande:  
- Socialförvaltningens Verksamhetschefer 1 500 000 kronor generellt samt 
2 000 000 kronor specifikt för slag 60101 Lokalhyror.  

-Socialförvaltningen Enhetschef myndighet individ och familjeomsorg 1 200 000 
kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 mars 2022. Arbetsutskottet föreslår 
att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-21 
Attestreglemente Kommunfullmäktige 2020-11-23 § 153 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 § 1012 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef  
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten
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§ 27 
Rapport från socialnämndens arbetsdag 6 
april 2022  

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämnden har analyserat nämndens årsbokslut för 2021. Uppföljande frågor 
gällande resultaten i brukarundersökningen ställs till förvaltningen. 
Synpunkter lämnas och frågor ställs om begränsningar/komplexitet i verksamhets- 
och planeringssystem. 
Frågor ställs om kompetensutveckling för personal inom områden som brand och 
förflyttningsteknik. 

Nämndens sammantagna analys är att det blivit ordning på ekonomi och kvalitet 
där de månadsvisa rapporteringarna ger socialnämnden god insyn i 
verksamheterna. Det råder en god relation och samarbete mellan nämnd och 
förvaltning som tillåter ifrågasättande och transparens. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande  
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§ 28 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och 
nära vård   
Diarienummer: SOF-2022-46  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Gemensam färdplan länsgemensam 
strategi för god och nära vård och lämnar ärendet vidare för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 
som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 
länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Syftet med en 
omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse 
rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om färdplanen. 

Beredning 
Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till Gemensam 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och lämnar ärendet vidare 
för beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Ordförandebeslut Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius, verksamhetschef  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 29 
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser   
Diarienummer: SOF-2022-47  700 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser och lämnar ärendet vidare för beslut i 
Kommunfullmäktige.    

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 
ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. 

VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms 
styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina 
respektive medlemskommuner att ta beslut om Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
därefter teckna avtal med Västra Götalandsregionen. 

Beredning 
Förvaltningen föreslår att nämnden Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och lämnar 
ärendet vidare för beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Ordförandebeslut Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelse 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-29 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Hindelius, verksamhetschef  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 30 
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Redovisningen godkänns 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-03-02 
Ärende: Socialnämndens ansökan om återkrav av utgivet ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping  
Datum: 2022-03-03 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om försörjningsstöd  
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping  
Datum: 2022-03-04 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt 
bistånd  
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagan och avslår delvis överklagan 

Kammarrätten i Jönköping  
Datum: 2022-03-18 
Ärende: Socialnämndens yrkande att förvaltningsrättens dom, i avvaktan på målets 
slutliga avgörande, tillsvidare ska gälla (inhibition)  
Beslut: Kammarrätten beslutar att förvaltningsrättens dom i avvaktan på målets 
slutliga avgörande, tillsvidare ska gälla 

Förvaltningsrätten i Jönköping  
Datum: 2022-03-23 
Ärende: Socialnämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU  
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan 
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Kammarrätten i Jönköping  
Datum: 2022-03-30 
Ärende: Överklagan av förvaltningsrättens dom om vård enligt LVU  
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, tf. socialchef



 

Socialnämnden 
2022-04-06 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

20 (23) 
 

§ 31  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-02-21 – 2022-
04-03 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 295 beslut 

• Vård och omsorg: 375 beslut 

• LSS: 66 beslut 

• Ordförandebeslut: 0 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag: Nummer 6 till och med 11(6 st) 

• Anställningar februari och mars 2022: 22 samt 15 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 2022-02-23 § 24-28, 
2022-03-09 § 29-32, 2022-03-23 § 33-41 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden 2022-03-23 § 
1006-1013 
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§ 32 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6  700 

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 21 februari till och med 3 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 

Nr Från  Meddelande 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll 2022-03-07 § 64 

2 Krisledningsnämnden Protokoll 2022-03-14 § 4 samt protokoll 2022-03-14 § 2 

3 Kommunfullmäktige Protokoll 2022-03-14 § 40 och § 41 

4 Västkom Hemtjänst i annan kommun 2022 

5 Västkom Hemsjukvård i annan kommun 2022 

6 Västkom Protokoll VästKoms styrelse 8 mars 2022 

7 Kommunstyrelsen Protokoll 2022-03-21 § 76 samt § 70 

8 Västra Götalandsregionen Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene mars 2022 (3) 

9 Västra Götalandsregionen Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
sammanträde den 31 mars 2022  § 26 

10 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 
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§ 33 
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
• Information lämnas om aktuella rekryteringar av enhetschefer. 

• Information lämnas till nämnden om den nyskapade Resursenheten som är 
en enhet med personalresurser som ska täcka ordinarie personals frånvaro 
på samtliga enheter.  

• Annons gällande socialchef publiceras i dagarna. Sandra är tf. socialchef i 
kombination med sin verksamhetschefstjänst tills en ny socialchef är på 
plats. 

• Ylva Wallentin kommer att ersätta Elisabeth under hennes frånvaro.
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§ 34 
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Noterar informationen. 

Sammanfattning 
Anita Kristensson (C) Fråga om hur vi är rustade för flyktingar till kommunen, 
främst gällande bostäder. Svar lämnas att det inte är aviserat att några flyktingar 
ska komma till vår kommun ännu. Resurs finns att ställa om snabbt. 
Migrationsverket har utökat sin beredskap. 
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