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§ 80  
Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse till sammanträdet. 
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§ 81  
Presentation av verksamheterna inom LSS  

Socialnämndens beslut 
Tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Hanna Edlund, enhetschef inom Lss beskriver verksamheterna inom LSS och 
socialpsykiatri. Utmaningar idag och i framtiden är framförallt rekrytering av 
personal med rätt kompetens, brist på boendeplatser och ökat antal ärenden inom 
korttidsverksamheten. Inom verksamheterna finns personal med starkt 
brukarfokus, kompetens, flexibilitet och god vilja. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Hanna Edlund, enhetschef 
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§ 82 
Budgetuppföljning med helårsprognos samt 
kvalitetsrapport 9 månader 2022 
Diarienummer: SOF-2021-109  042   

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 
nämndsammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 
kommentarer till eventuella avvikelser. 

Efter nio månader visar helårsprognosen på minus 3,7 miljoner kronor för 
nämnden totalt. Inom äldreomsorgen redovisas ett minus på 12,3 miljoner kronor 
men detta vägs upp av plusresultat i andra verksamheter. 

Kvalitetsredovisningen visar att kvaliteten inte har minskat men att oro finns i 
verksamheterna på grund av budgetunderskottet och de åtgärder som görs mot 
detta. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi 9 månader 2022. 
Månadsrapport kvalitet 9 månader 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Förvaltningsledning och ekonom för socialnämnden.  

  

 



 

Socialnämnden 
2022-10-12 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

6 (23) 
 

§ 83  
Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025 
Diarienummer: SOF-2022-122 042  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2023-
2025 med begäran om tilläggsanslag om 5 miljoner kronor. 

En ramminskning sker i socialnämndens budget  genom följande åtgärder: 

• Verksamheten Komjobb flyttas organisatoriskt till Kommunstyrelseförvaltningen 
och Arbetsmarknadsenheten 

• Budget för samordnare i enheten Svenljungas barn och unga flyttas i sin helhet 
till Barn och utbildningsförvaltningen. 

En ramökning av socialnämndens budget sker i och med en organisatorisk 
överflyttning av fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsförvaltningen  till 
socialnämnden. 

Socialnämnden överlämnar verksamhetsplanen med begäran om tilläggsanslag till 
kommunfullmäktige för antagande.    

Protokollsanteckning 
Socialnämnden antecknar följande till protokollet: Konsekvenser av att ta bort ej 
lagstadgade verksamheter får svåra konsekvenser och ökade kostnader i andra 
verksamheter. Beskrivning finns i protokollsbilagan Socialnämndens 
verksamhetsplan 2023-2025. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan med nämndmål och 
enhetsmål för socialnämnden för åren 2023-2025. 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.  
Trots neddragningar och anpassning av förvaltningens verksamheter för att komma 
i ram inför 2023, lämnas ett förslag med en så kallad budgetreducering för att nå 
detta mål. I praktiken innebär det att ytterligare effektiviseringar behöver 
genomföras under 2023 för att hålla en budget i balans under verksamhetsåret. 
Förvaltning bedömer att det kan vara möjligt att effektivisera ytterligare ca 4,3 mkr 
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av de 9,3 mkr som saknas för att nå en budget i balans. Resterande 5 mkr som 
krävs för att nå budgetram bedömer förvaltningen inte kunna tillgodose genom 
ytterligare effektiviseringar. 

En ramminskning i socialnämndens budget sker genom följande åtgärder: 

• Komjobb flyttas organisatoriskt till Kommunstyrelseförvaltningen 

• Budget för samordnare i enheten Svenljungas barn och unga flyttas i sin 
helhet till Barn och utbildningsförvaltningen 

En ramökning av socialnämndens budget sker i och med en organisatorisk 
överflyttning av fritidsverksamheten från samhällsbyggnadsförvaltningen  till 
socialnämnden. 

Förslag under sammanträdet 
Kjell Persson (M) Föreslår att socialnämnden godkänner förslag till 
verksamhetsplan för socialnämnden 2023-2025 med begäran om tilläggsanslag om 
5 mkr. Socialnämnden överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande. 

Socialnämnden ställer sig enigt bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan 2023-2025 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1040 

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

Protokollsbilaga 
Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 84  
Socialnämndens taxor och avgifter 2023 
Diarienummer: SOF-2022-121  706  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens 
ansvarsområde för 2023. 

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

Socialnämnden överlämnar förslagen till kommunfullmäktige för beslut.  

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en genomlysning av kostnadsmodellen 
mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

Sammanfattning 
Ett förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023 har 
upprättats av förvaltningen och tidigare beslutade regler för taxor och avgifter 
inom socialnämndens ansvarsområde har reviderats. Det noteras att avgifterna för 
kost markant har ökat vilket beror på att samhällsbyggnadsförvaltningens krav på 
ersättning från socialnämnden för producerad kost har ökat. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till taxor 
och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde för 2023, att socialnämnden 
godkänner reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens 
ansvarsområde och att tidigare beslutade regler upphör att gälla. Vidare att 
socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Till detta 
ser förvaltningen behov av att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att 
i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en genomlysning av 
kostnadsmodellen mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till Regler för taxor och avgifter samt tabell 2023 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1038 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall socialchef och Charlotte Malmberg, ekonom  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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§ 85  
Socialnämndens ersättningar 2023  
Diarienummer: SOF-2022-120  706  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till ersättningar för 2023.  

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

Sammanfattning 
Ett förslag till ersättningar inom socialnämndens ansvarsområde 2023 har 
upprättats av förvaltningen och tidigare beslutade regler ersättningar inom 
socialnämndens ansvarsområde har reviderats redaktionellt. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till 
ersättningar för 2023.  Att socialnämnden beslutar godkänna reviderade regler för 
ersättningar inom socialnämndens ansvarsområde och att tidigare beslutade regler 
upphör att gälla. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Regler för ersättningar samt tabell ersättningar 2023 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1039 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall socialchef och Charlotte Malmberg, ekonom   

Beslutet expedieras till 
Förvaltningen för kännedom  
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§ 86  
Justering av investeringsbudget 2023  
Diarienummer: SOF-2022-39  042  

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

Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 
I arbetet med budget 2023 görs en översyn av den beslutade investeringsbudgeten 
för socialnämnden. 

En förändring av investeringsbudget föreslås dels för omprioritering av medel och 
dels för att minska kapitalkostnadsökningen i budget 2023. Omfördelning av 
investeringsmedlen föreslås då de bedöms vara viktigare i driftsbudget för 
verksamheterna under kommande år. Internräntan kommer att ändras (från 1,25% 
till 1,3 %. I underlag för beslut är föreslagna förändringar gulmarkerade. 

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Reviderad investeringsbudget 2023-2025 
Tjänsteutlåtande 2022-10-06 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef och Charlotte Malmberg, ekonom  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 87  
Förvaltningsgemensamma enheten för 
främjande av  barn- och ungdomsfrågor 2023, 
Svenljungas ungas framtid  
Diarienummer: SOF-2022-123  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till upprättande av Förvaltningsgemensam enhet 
för främjande av  barn- och ungdomsfrågor, Svenljunga ungas framtid med start 1 
januari 2023. Delade budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden i sin 
helhet att ligga under Barn- och utbildningsnämnden. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta budget för 
fritidsverksamheten från Samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från 
budgetår 2023.  

I samband med detta beslut revideras reglementet för socialnämnden.  

Sammanfattning 
I samverkan mellan kommunens förvaltningar har ett förslag till förändrad 
organisation tagits fram som innebär att en gemensam enhet skapas med ansvar 
för förebyggande och främjande av barn- och ungdomsfrågor.  

Enheten är kopplad till såväl Barn- och utbildningsförvaltningen som 
Socialförvaltningen och kommer att ha ett delat ledarskap. Enheten kommer delvis 
att bestå av helt nya verksamheter/tjänster och redan befintliga 
verksamheter/tjänster som flyttas från sin nuvarande organisatoriska tillhörighet 
(fritidsverksamhet, fältarbetare och viss del anhörigstöd). Delade budgeten för 
samordnare föreslås flyttas från socialnämnden att i sin helhet ligga under Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till 
upprättande av Förvaltningsgemensam enhet för främjande av  barn- och 
ungdomsfrågor med start 1 januari 2023. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta budget för 
fritidsverksamheten från Samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden från 
budgetår 2023. Delade budgeten för samordnare flyttas från socialnämnden till att 
i sin helhet ligga under Barn- och utbildningsnämnden. 
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I samband med detta beslut revideras reglementet för socialnämnden. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Underlag för samverkan 
Riskanalys 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1041 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 88  
Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland  
Diarienummer: SOF-2022-88  700  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan 
för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024. 

Sammanfattning 
Sedan 2017 finns en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa och den gäller 
till och med 2022 med tanke om att en reviderad plan skulle tas fram och börja 
gälla från och med 2023. Nya nationella dokument som påverkar en ny 
handlingsplan ska antas och förmodas vara klara att gälla från 2025.  

Därför beslutade VästKoms styrelse den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget 
till förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och 
rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 
egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden besluta att ställa sig bakom 
en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 
2023-2024. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan 
Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1037 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef  
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Beslutet expedieras till 
Beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-11-30 på info@borasregionen.se 
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§ 89  
Socialnämndens Digitaliseringsstrategi  
Diarienummer: SOF-2022-113  711  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till reviderad Digitaliseringsstrategi för 
socialnämnden. Tidigare beslutad Strategisk plan för ökad hälsa med hjälp av 
digitalisering Socialnämnden 2020-06-10 § 48 upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 
Digitalisering är en stark och drivande samhällsutveckling som tar sig uttryck i 
många former. Det är idag naturligt att digitalisering kan öka kvalitet och  
medborgarnas nöjdhet med kommunens tjänster. 

Syftet med digitaliseringsstrategin är att samla långsiktiga planer och önskade 
positioner inom området i en strategi som kan effektivisera, stödja och hålla 
samman digitaliseringsarbetet över hela socialförvaltningen. Tidigare beslutad 
digitaliseringsstrategi (Strategisk plan för ökad hälsa med hjälp av digitalisering 
2020-06-10 § 48) har nu setts över och ett förslag på revidering lämnas till 
nämnden för beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslag till 
reviderad Digitaliseringsstrategi för socialnämnden samt att tidigare beslutad 
Strategisk plan för ökad hälsa med hjälp av digitalisering Socialnämnden 2020-06-
10 § 48 upphör att gälla. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till digitaliseringsstrategi för socialnämnden 
Tjänsteutlåtande 2022-09-06 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1036 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Camilla Emmoth, SAS  
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§ 90  
Reglemente för socialnämnden  
Diarienummer: SOF-2022-125  003  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente för socialnämnden och 
överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Om kommunfullmäktige antar förslaget upphävs tidigare beslutat reglemente för 
socialnämnden. (KF 2018-12-17 § 213). 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid 
behov revideras. Från och med år 2023 kommer ansvarsområdet för 
bostadsanpassning flyttas över från socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
samt ansvarsområdet för fritidsverksamhet att flyttas över från 
Samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Vidare att ansvar för enheten 
Komjobb flyttas från socialnämnden till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Arbetsmarknadsenheten. Dessa ändringar är 
inlagda i upprättat förslag. Även ett tillägg med beskrivning av vilket ansvar 
socialnämnden har gällande rådgivande organ vilket saknas i nuvarande 
reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden godkänner förslag till 
reviderat reglemente för socialnämnden och överlämnar förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Om kommunfullmäktige antar förslaget upphävs tidigare beslutat reglemente för 
socialnämnden. (KF 2018-12-17 § 213) 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente 
Tjänsteutlåtande 2022-09-27 
Beredningsarbetsutskottets protokoll 2022-09-28 § 1042 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 91  
Inkomna domar och överklaganden till 
nämnden redovisas 
Diarienummer: SOF-2022-4  700  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-28 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-09-29 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-10-04 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om upphörande av rätt till bostad med 
särskild service 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver Svenljunga kommuns beslut. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2022-10-06 
Ärende: Överklagan av nämndens beslut om avslag på ansökan om 
försörjningsstöd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, socialchef 



 

Socialnämnden 
2022-10-12 
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§ 92  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SOF-2022-5  708  

Socialnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 26 september 2022 
till och med 9 oktober 2022 upptagna i följande förteckningar: 

• Individ och familjeomsorg: 92 beslut 

• Vård och omsorg samt socialpsykiatri: 135 beslut 

• LSS: 6 beslut 

• Ordförandebeslut: 0 beslut 

• Bostadsanpassningsbidrag: nummer 43-52 = 10 beslut 

• Anställningar september månad: 16 beslut 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott individärenden 
2022-09-28 § 138-143 

• Protokoll socialnämndens arbetsutskott beredningsärenden  
2022-09-28 § 1035-1043 

 

 



 

Socialnämnden 
2022-10-12 
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§ 93  
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
Diarienummer: SOF-2022-6 700  

Socialnämndens beslut 
Noterar nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 
och med 26 september 2022 till och med 9 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Nr Från  Meddelande 

1 Samordningsförbundet Delårsrapport 2022 Sjuhärads samordningsförbund 

2 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-
10-03, § 166  

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-26, § 176 



 

Socialnämnden 
2022-10-12 
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§ 94  
Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Ny verksamhetschef Anna Adelly Fallesen presenterar sig för nämnden.



 

Socialnämnden 
2022-10-12 
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§ 95  
Frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
- 

Sammanfattning 
Inga frågor ställs. 
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