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Underskrifter  
Sekreterare  

 Liselott Johansson 

Ordförande  

 Kerstin Göss Lindh 

Justerare  

 Barbro Johansson 

  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

 Protokoll från sammanträde: Socialnämnden, 2021-02-10 § 1-11 

 Protokollet justerades: 2021-02-10 

 Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-11 

 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-03-05 (Tidigast efter 22 dagar från uppsättandet) 

 Förvaring av protokollet: Socialförvaltningen 
   
 Underskrift  

 

Plats och tid Onsdagen den 10 februari 2021 klockan 15.00-17.00, Kommunhuset, Svenljungasalarna  
 Mötet ajourneras klockan 16.00-16.15 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Göss Lindh (S), ordförande 

Kjell Persson (M) vice ordförande 

Birgitta Boo (S) 

Lisbeth Jacobsson (S) 

Alain Waern (LPo) 

Jarl Bill (LPo) 

Barbro Johansson (-) 

Anita Kristensson (C) 

Susanne Lindström (SD) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Per Bornefalk (S) 

Eva Johansson (L) 

Göran Andersson (LPo) 

Yvette Nordström (M) 

Margaretha Bjälkemo (M) 

Britt-Marie Stensson (-) 

Annika Salomonsson (-) 

Anette Stanko (C) 

Gerth Månsson (SD) 

 

Tjänstemän Liselott Johansson, nämndsekreterare 

Sebastian Nydén, socialchef 

Sandra Larewall, verksamhetschef 

Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

Jill Abré, ekonom 

Camilla Emmoth, SAS via Teams § 3 
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§ 1 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv anmäls. 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen enligt kallelsen. 
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Birgitta Boo (S) Helhetsbild av socialförvaltningens organisation med antal 
verksamheter, chefer och medarbetare 
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§ 3 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning  
Diarienummer: SOF-2020-112-042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Arbetet med att sammanställa årsbokslut 2020 pågår. Preliminärt förväntas resultatet bli 
enligt tidigare prognoser. Oklart ännu vilka intäkter i form av eftersökta medlen från 
staten på grund av Covid som kommer att tilldelas kommunen. 

Camilla Emmoth SAS redovisar kvalitetsrapporten för december vid nämndens 
sammanträde via Teams. Sammanfattningsvis har det varit ansträngt i verksamheterna 
på grund av Covid men kvaliteten är ändå fortsatt god. Framförallt är det en svår 
situation kring bemanning och frånvaro av personal. Utveckling pågår inom 
digitaliseringsområdet digitala hjälpmedel. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 januari  2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef och Camilla Emmoth SAS. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisning december 2020 
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§ 4 
Revidering av förbehållsbelopp vid kost som 
bistånd 
Diarienummer: SOF-2020-93-706 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av procentsats för beräkning av 
förbehållsbeloppet vid behov av kost som bistånd. Nämnden följer Socialstyrelsens årliga 
rekommendationer från och med 2021. 

Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Ett förslag till revidering av procentsatsen för beräkning av förbehållsbeloppet vid behov 
av kost som bistånd, lämnas av förvaltningen. Nuvarande beslutad procentsats om 54% 
har visat sig avvika från den rekommendation som Socialstyrelsen sänt ut till 
kommunerna. Informationen har skickats ut efter att socialnämnd och 
Kommunfullmäktige fattat beslut om taxor och avgifter för 2021 varför en revidering 
föreslås. Justering har även gjorts i dokumentet Regler för taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 

Förvaltningen föreslår att nämnden följer Socialstyrelsens årliga rekommendationer från 
och med 2021. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 januari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 
Reviderad tabell Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2021 
Reviderade Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-18 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-27, § 1002 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 5 
Redovisning av uppdrag till förvaltningen: 
Utredning av bemanningsenheten  
Diarienummer: SOF-2020-118-700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden beslutar att lämna förslaget att Svenljunga Kommun drar sig ur 
samarbetet med Tranemo Kommun kring en gemensam Bemanningsenhet, till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Socialnämnden gav 2020-12-16 socialförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av den 
nu gemensamma HR-funktionens bemanningsenhet. 

Förvaltningen beskriver i ett tjänsteutlåtande bakgrunden till uppstarten av en gemensam 
enhet 2018 och motiven till att avsluta samarbetet med Tranemo kommun i frågan.  

Förvaltningens förslag är att Socialnämnden beslutar att lämna vidare förslaget att 
Svenljunga Kommun drar sig ur samarbetet med Tranemo Kommun kring en gemensam 
Bemanningsenhet. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 januari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2020-12-16 § 105 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-22 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-27, § 1003 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 
Överenskommelse om samverkan kring barn och 
ungas hälsa  
Diarienummer: SOF-2021-5-700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden i Svenljunga kommun ställer sig bakom den gemensamma 
Överenskommelsen om barn och ungas hälsa. 

Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att 
ta beslut om överenskommelsen.  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 11 
december 2020 och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden ställer sig bakom den 
gemensamma Överenskommelsen om barn och ungas hälsa. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 27 januari 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Brev Sjuhärads kommunalförbund 2020-12-21 
Protokollsutdrag Sjuhärads kommunalförbund 2020-12-11 § 97 
Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-18 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-27, § 1004 

Beslutet expedieras till 
info@borasregionen.se 
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§ 7 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2020-12-14  
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2020-12-14 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2020-12-16 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2020-12-17 
Ärende: Överklagan av förvaltningsrättens dom att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2020-12-18 
Ärende: Socialnämndens ansökan om att ta ut egenavgift av klient vid placering 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller kommunens ansökan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-01-08 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-01-15 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-01-18 
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Ärende: Återtagen överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-02-08 
Ärende: Ansökan om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten  beslutar att ska ges enligt LVU och gälla omedelbart
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§ 8 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 14 december 2020 till och med 7 februari 2021. 

Rapportlista daterad 2021-02-08 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  403 beslut 

Vård- och omsorg  63 beslut samt avgiftsbeslut till samtliga 
brukare med vård och omsorgsavgifter  

LSS    44 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för januari =18 beslut 
   Rapportlista för december 20 = 9 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  0 beslut 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-01-27 § 1001-1006  

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2020-12-16 § 153-161 
• 2020-12-21 § 162-163 
• 2020-12-30 § 164-171 
• 2021-01-27 § 1-7 
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§ 9 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Skrivelse från kommunens 
sjuksköterskor 

Skrivelse om MAS situationen 

2 Ungdomsmottagningen Rapport 2020 

3 Utväg Årsredovisning 2020 

4 Nationell samverkan för psykisk 
hälsa i Göteborg (NSPHiG) 

Projektrapport för uppdrag stärkt brukarinflytande 2020 

5 KKiK (Kommunens kvalitet i 
korthet) 

Statistikrapport Svenljunga 2020 

6 Inspektionen för vård och omsorg Beslut efter tillsyn av särskilda boenden med hänsyn till Covid 
och möjligheter till att ge vård och behandling 
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§ 10 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Rapport lämnas om det aktuella läget kring pandemi och vaccinationer för 

brukare och personal i priogrupp 1. 
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§ 11 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Birgitta Boo (S): Efterfrågar en skriftlig helhetsbeskrivning av förvaltningens organisation 
med antal enheter, chefer, placering, administration och medarbetare. 
Förvaltningen gör en sammanställning till nästkommande socialnämnd. 


	§ 1 Närvaro och anmälan om jäv
	Närvaro

	§ 2 Godkännande av dagordning
	Socialnämnden beslutar

	§ 3 Ekonomi- och kvalitetsuppföljning
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag


	§ 4 Revidering av förbehållsbelopp vid kost som bistånd
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Beslutet expedieras till

	§ 5 Redovisning av uppdrag till förvaltningen: Utredning av bemanningsenheten
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Beslutet expedieras till

	§ 6 Överenskommelse om samverkan kring barn och ungas hälsa
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning
	Föredragande
	Beslutsunderlag

	Beslutet expedieras till

	§ 7 Inkomna domar
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning

	§ 8 Anmälda delegationsbeslut
	Socialnämnden beslutar
	Rapportlista daterad 2021-02-08 per grupp:
	Ordförandebeslut  0 beslut.
	Individ- och familjeomsorgen  403 beslut
	Vård- och omsorg  63 beslut samt avgiftsbeslut till samtliga brukare med vård och omsorgsavgifter
	LSS    44 beslut
	Personalärenden   Rapportlista för januari =18 beslut
	Bostadsanpassningsärenden  0 beslut
	Arbetsutskottet för beredning protokoll:
	Arbetsutskott för individärenden protokoll:


	§ 9 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden
	Socialnämnden beslutar
	Sammanställning


	§ 10 Information från förvaltningen
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning

	§ 11 Övriga frågor från nämnden till förvaltningen
	Socialnämnden beslutar
	Sammanfattning


