
  Protokoll  
  2021-10-13  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

  
Justering  
Justerare Barbro Johansson (-) 

Plats och tid Socialförvaltningen den 13 oktober 2021 klockan 18.00 

Paragrafer § 77-89 
  
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, 2021-10-13 § 77-89 

 Protokollet justerades: 2021-10-13 

 Tillkännagivandet publiceras: 2021-10-13 

 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-11-04 (Tidigast efter 22 dagar från uppsättandet) 

 Förvaring av protokollet: Socialförvaltningen 
   
 Underskrift  

 

Plats och tid Onsdagen den 13 oktober 2021 klockan 15.00–18.00, Kommunhuset, Svenljungasalarna  
 Mötet ajourneras klockan 17.00-17.15 
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) 

 

Tjänstgörande ersättare Margaretha Bjälkemo (M) för Kjell Persson (M) 

 



  Protokoll  
  2021-10-13  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

  
  
  

  

   

   

   

   

   
   
   

 

 
 
 
 
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) 

 

Tjänstepersoner Liselott Johansson, nämndsekreterare 

Sebastian Nydén, socialchef 

Sandra Larewall, verksamhetschef 

Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 

Charlotte Malmberg, ekonom 

Camilla Emmoth, SAS 

Ylva Wallentin MAS/MAR 

 

  

  



Svenljunga kommun  Socialnämnden 
  2021-10-13 
 
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

3 (18) 
 

Innehållsförteckning 
§ 77 Närvaro och anmälan om jäv ............................................................................... 4 
§ 78 Godkännande av dagordning ................................................................................ 5 
§ 79 Ekonomi- och kvalitetsuppföljning september ........................................................ 6 
§ 80 Socialnämndens verksamhetsplan 2022-2024 samt äskande om tilläggsanslag 

till beslutat budgetram från 2022 ........................................................................ 7 
§ 81 Regler för socialnämndens taxor och avgifter samt tabell taxor och avgifter ............ 9 
§ 82 Regler för socialnämndens ersättningar samt ersättningar 2022 ........................... 10 
§ 83 Regional överenskommelse om hjälpmedel inom daglig verksamhet ..................... 11 
§ 84 Inkomna domar ................................................................................................ 12 
§ 85 Anmälda delegationsbeslut ................................................................................ 13 
§ 86 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden ..................................................... 14 
§ 87 Information från förvaltningen ........................................................................... 15 
§ 88 Övriga frågor från nämnden till förvaltningen ...................................................... 16 
§ 89 Socialnämndens yttrande på motion om att dela upp en socialnämnd i 

socialnämnd samt äldreomsorgsnämnd ............................................................. 17 
 

 



  Protokoll  
  2021-10-13  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

4 (18) 
 

 

§ 77 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv lämnas. 
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§ 78 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Socialnämndens yttrande på motion om att dela upp en socialnämnd i 
socialnämnd samt äldreomsorgsnämnd 

: Anita Kristensson (C): Uppvaktning av 25 åringar 
: Socialnämnden gemensamt anmäler flera samlade frågor till förvaltningen 
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§ 79 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning september  
Diarienummer: SOF-2020-112 042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av socialnämndens ekonomi och kvalitet efter september månads utgång. 
Prognosen per helår är nu något justerad och förväntas bli plus 600 000 kronor. 
Justeringen beror på att flera verksamheter har haft ökade kostnader. 

Sammanställning kvalitetsrapport september redovisas. Den samlade bedömningen är att 
kvaliteten är bra i verksamheterna trots stora utmaningar med bland annat bemanning. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporterna. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av förvaltningsledning och ekonom Charlotte Malmberg. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi september 2021 
Kvalitetsredovisning september 2021 
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§ 80 
Socialnämndens verksamhetsplan 2022-2024 samt 
äskande om tilläggsanslag till beslutat budgetram 
från 2022  
Diarienummer: SOF-2021-79  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag från och med budget 2022 med 2 500 000 
kronor för att finansiera ökade kostnader inom socialnämndens ansvarsområden. 

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag från och med budget 2022 med 375 000 
kronor för att finansiera 50 % av en tjänst som driver arbetet med Svenljunga ungas 
framtid tillsammans med barn- och utbildningsnämnden. 

Socialnämnden godkänner i övrigt förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2022-
2024 och skickar den vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för socialnämnden för åren 
2022-2024. Förslaget grundar sig på de nämndmål som socialnämnden arbetat fram. Till 
dessa mål har förvaltningen kopplat enhetsmål, indikatorer och aktiviteter som ska visa 
hur målarbetet uppfylls och vilka resultaten blir.  

Socialnämnden har under flera år slimmat sin organisation och minskat sina kostnader 
med anpassning till tilldelad och beslutad budget. Verksamheterna är idag så anpassade 
att det inte är möjligt att göra ytterligare utan att äventyra rätts- och patientsäkerhet.  
Inför budget 2022 ser förvaltningen att socialnämnden bör besluta att ansöka om 
tilläggsanslag i budget från och med 2022 för att täcka de ökade kostnader som 
förväntas inom socialnämndens ansvarsområden. 

Vidare bör socialnämnden besluta att ansöka om tilläggsanslag för finansiering av en 
tjänst som driver arbetet med Svenljunga ungas framtid tillsammans med barn och 
utbildningsnämnden. Finansieringen avser 50 % av en heltidstjänst. 

I övrigt föreslår förvaltningen att socialnämnden godkänner upprättat förslag till 
verksamhetsplan 2022-2024 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 6 oktober 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

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



Svenljunga kommun Paragraf Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan för Socialnämnden 2022-2023. 
Tjänsteutlåtande Tilläggsanslag Svenljunga ungas framtid 2021-10-06 
Tjänsteutlåtande Tilläggsanslag Ökade kostnader inom socialnämnden 2021-10-06 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 1041 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan för Socialnämnden 2022-2023. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef samt Kommunfullmäktige 
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§ 81 
Regler för socialnämndens taxor och avgifter samt 
tabell taxor och avgifter 
Diarienummer: SOF-2021-88  706 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2022. 

Socialnämnden godkänner reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens 
ansvarsområde. Tidigare beslutade regler upphör att gälla. 

Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2022 har 
upprättats av förvaltningen och tidigare beslutade regler för taxor och avgifter inom 
socialnämndens ansvarsområde har reviderats. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till taxor och 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2022 och att socialnämnden 
godkänner reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. 
Tidigare beslutade regler upphör att gälla. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 6 oktober 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2022 samt 
Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-29 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 1042 
 

Beslutet expedieras till 
Administration och enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 82 
Regler för socialnämndens ersättningar samt 
ersättningar 2022 
Diarienummer: SOF-2021-89  706 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till tabell för ersättningar för 2022.  

Socialnämnden beslutar att godkänna reviderade regler för ersättningar inom 
socialnämndens ansvarsområde. Tidigare beslutade regler upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ersättningar inom socialnämndens ansvarsområde 2022 har upprättats av 
förvaltningen och tidigare beslutade regler ersättningar inom socialnämndens 
ansvarsområde har reviderats  

Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden godkänner förslag till tabell för 
ersättningar för 2022 och att Socialnämnden godkänner reviderade regler för ersättningar 
inom socialnämndens ansvarsområde. Tidigare beslutade regler upphör då att gälla. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 6 oktober 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial Socialnämndens ersättningsnivåer 2022 samt 
Regler ersättningar inom socialnämndens ansvarsområde  
Tjänsteutlåtande, 2021-09-29 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 1043 

Protokollsbilaga 
Socialnämndens ersättningsnivåer 2022 samt 
Regler ersättningar inom socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutet expedieras till 
Administration och enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 83 
Regional överenskommelse om hjälpmedel inom 
daglig verksamhet 
Diarienummer: SOF-2021-87  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ställer sig bakom Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning 
Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 2020-12-09.  

Den politiska beredningsgruppen ställde sig bakom förslaget 2021-02-12 och det Politiska 
Samrådsorganet, SRO, 2021-04-23. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund behandlade ärendet den 10 september 2021. 

Direktionen ställer sig bakom förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta 
beslut om överenskommelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden ställer sig bakom Regional 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 6 oktober 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Brev Regional överenskommelse 
Förslag till Regional överenskommelse 
Protokollsutdrag Sjuhärads kommunalförbund § 58 2021-09-10 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-29 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-06, § 1044 

Beslutet expedieras till 
 
 info@borasregionen.se  
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§ 84 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-09-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-09-30 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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§ 85 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 27 september till och med 10 oktober 2021. 

Rapportlista daterad 2021-10-13 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  83 beslut 

Vård- och omsorg    161 beslut  

LSS    0 beslut    

Bostadsanpassningsärenden  0 beslut 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-10-06 § 1039-1046  

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-10-06 § 122-124 
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§ 86 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KSAU 211004 § 174 Förslag på sammanträdestider 
2022 

2 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KSAU 211004 § 176 Revidering av Förutsättningar 
och uppdrag 

3 Södra Älvsborgs Sjukhus Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs 
Sjukhus sammanträde den 30 september 2021 - 
Uppdragshandling - Närsjukhus Skene 

4 Södra Älvsborgs Sjukhus Uppdragshandling - Närsjukhus Skene 
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§ 87 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Tillsammans för livet, en dag för psykisk ohälsa har sin dag/kväll idag 13 oktober 

med föreläsare och information. Anordnas tillsammans med Svenska kyrkan och 
sociala stödteamet. 

: Rapporten från Kolada visar på att Svenljunga kommuns nettokostnader för 
äldreomsorg är lägst i Västra Götaland. 

: Planering pågår för att komma igång med Komjobb efter årsskiftet. Innebär att 
komma åt de personer som uppbär försörjningsstöd och står långt från 
arbetsmarknaden. 
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§ 88 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen  

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar svaren från förvaltningen på ställda frågor från nämnden. 

Sammanfattning 
Följande frågor och förslag lämnas till förvaltningsledningen: 

• Besök från verksamheterna till nämnden är önskvärt. LSS-handläggare, 
enhetschefer med flera.  
Svar från förvaltningen: Detta planeras in under 2022 till socialnämnderna 
 

• Hur många lägenheter finns på gruppbostaden Hagabacken? 
Svar från förvaltningen: Sex 
 

• Dalsåkersgatan och gruppbostad i framtiden 
Svar från förvaltningen: Det kommer inte att vara möjligt att bygga en 
gruppbostad här då det är för litet samt att detaljplanen inte tillåter denna typ av 
verksamhet. 
 

• Önskemål finns att planera in heldagar under 2022 för visionsarbete tillsammans 
med politik och tjänstemän. Föreslår en heldag i mars efter årsbokslutet samt en 
i september.  
Svar från förvaltningen: Noterar önskemålet och tar med det i årsplaneringen för 
2022 
 

• Bjuda in föreläsare för Män i vården 
Svar från förvaltningen: Projektledaren bjuds in till nämnden 
 

• Hur går det med aktiviteter på vård och omsorgsboende: 
Svar från förvaltningen: Ett svar på insändaren har lämnats till BT och STT. 
Aktiviteter utförs varje dag. 
 

• Hur arbetas det med frågan att få mer personal till vården, bättre schema och 
bättre lön? 
Svar från förvaltningen: Svenljunga likväl som andra kommuner har och kommer 
ha stora svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal till vården. Arbete 
pågår ständigt och aktivt att hitta nya sätt och möjligheter. I detta ingår 
diskussioner om arbetstider, schema och lön. 
 

• Anita Kristensson (C) fråga om uppvaktning av 25-åringar fortfarande görs. 
Svar från förvaltningen: Ja de uppvaktas fortfarande men bjuds inte in till 
nämnden.
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§ 89 
Socialnämndens yttrande på motion om att dela 
upp en socialnämnd i socialnämnd samt 
äldreomsorgsnämnd 
Diarienummer: KSF-2020-176 001 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås med följande motivering: 

- Nackdelen med två nämnder är att det blir sämre samarbete mellan 
verksamheterna 

- Det finns redan idag arbetsformer för att lösa utmaningarna i verksamheterna. 
Det underlättar inte med två nämnder 

- Ekonomiskt blir det ökade kostnader för kommunen 

Reservationer 
(LPo) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 

Sammanfattning 
Vid fullmäktigeberedning 2021-10-12 behandlades motionen om att dela upp 
socialnämnden i en socialnämnd och en äldreomsorgsnämnd. Socialchef Sebastian Nydén 
föredrog förvaltningens syn på motionen men innan fullmäktigeberedningen ger 
fullmäktige ett förslag till beslut finns ett önskemål om att socialnämnden också uttalar 
sig om motionen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande 

Beslutsunderlag 
Motion KSF-2020-176-1 
Minnesanteckningar fullmäktigeberedning 2021-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Göss Lindh (S) föreslår att motionen ska avslås med motiveringen Nackdelen med 
två nämnder är att det blir sämre samarbete mellan verksamheterna, det finns redan 
idag arbetsformer för att lösa utmaningarna i verksamheterna. Det underlättar inte med 
två nämnder samt ekonomiskt blir det ökade kostnader för kommunen. 

Lpo och SD föreslår att motionen ska godkännas. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att nämnden bifaller Kerstin Göss 
Lindhs förslag 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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