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§ 34 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv anmäls. 
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§ 35 
Godkännande av dagordning 

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

: Anita Kristensson (C): Matkostnader 
: Eva Johansson (L): Gruppbostaden Jägarstigen 
: Kerstin Göss Lindh (S): Information om arbetet med Socialnämndens Vision  
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§ 36 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning med 
delårsrapport 2021 
Diarienummer: SOF-2021-42  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner delårsrapporten 2021 gällande ekonomi och  
verksamhetsuppföljning januari-april 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari- april 2021. 
Delårsrapporten baseras på känd information per 2021-04-30. Rapporten fokuserar på 
helårsprognos efter årets första fyra månader. Sammantaget för nämnden prognostiseras 
ett resultat om plus 900 000 kronor. Osäkert finns om vilka eventuella statsbidrag som 
kan komma kommunen tillgodo under 2021 då inga statliga beslut ännu har fattats.  
Den försämrade prognosen från rapporten i mars beror på ökade antalet placeringar 
samt högre kostnader inom LSS. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner rapporten ekonomi och  
verksamhetsuppföljning 4 månader, januari-april 2021. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 5 maj 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef och Salman Chalhoub, ekonomichef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-26 
Arbetsmaterial delårsrapport 2021 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 1018 

Protokollsbilaga 
Delårsrapport socialnämnden 2021. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichef 
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§ 37 
Gallring av diarieförda handlingar 
Diarienummer: SOF-2021-28  004 

Socialnämnden beslutar  
Allmänna handlingar i pappersformat som diarieförts samt skannats och registrerats i 
ärendehanteringssystemet EDP Vision, kan gallras efter tre månader under förutsättning 
att det skett en kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 
ursprungshandlingen. Pappershandlingar där underskrift krävs på grund av krav i 
lagstiftningen, undantas från gallring efter skanning. 

Inkomna och upprättade digitala handlingar, till exempel e-postmeddelanden, 
tjänsteutlåtanden och delegationsbeslut ska omvandlas till PDF/A och ska inte skrivas ut 
för annat än vidarebefordran. Ursprungsfilen kan därefter gallras efter kvalitetskontroll. 
Kan den digitala handlingen inte omvandlas till PDF/A utan betydande 
informationsförlust, ska även ursprungsfilen bevaras i ärendehanteringssystemet. 

I de fall en handling i pappersformat inte gallras, ska detta framgå i 
ärendehanteringssystemet och en fysisk akt upprättas. 

Beslutet gäller på ärenden som upprättas från och med 1 juni 2021. Allmänna handlingar 
som tillhör ärenden upprättade före den 1 juni 2021 som inte ska gallras enligt 
dokumenthanteringsplanen, ska bevaras i fysisk akt. 

Sammanfattning 
Ett förslag har upprättas av förvaltningen om gallring av pappers-akter gällande 
diarieförda handlingar. Bakgrund och motivering till förslaget beskrivs i tjänsteutlåtandet 
daterat 2021-03-26. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslag till gallring. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 5 maj 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 1019 
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§ 38 
Revidering av text i dokument Regler för taxor och 
avgifter samt taxebilaga 2021 
Diarienummer: SOF-2020-93  706 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner revidering av text i dokumenten Regler för taxor och avgifter 
inom socialnämndens verksamhetsområde, samt i taxebilaga 2021. 

Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Ett förslag till revidering av text i Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde, samt i taxebilaga 2021 lämnas av förvaltningen. Nuvarande 
beslutade dokument har en skrivning gällande hyreshöjning inom LSS-bostäder som inte 
är komplett och till viss del motstridiga. Ett avsnitt som beskriver kostnad för hyra 
inklusive inom vård och omsorgsboende saknas och har lagts till. 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden och kommunfullmäktige beslutar enligt 
föreslagen revidering. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 5 maj 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Reviderade regler för taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde, samt 
i taxebilaga 2021 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 1020 

Protokollsbilaga 
Regler för taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde, samt i taxebilaga 
2021. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 



  Protokoll  
  2021-05-12  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

9 (14) 
 

§ 39 
Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd 
utbildning  
Diarienummer: SOF-2021-45  050 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Sammanfattning 
Kommunerna i de fyra kommunalförbundsområdena har idag avtal om verksamhetsförlagd 
utbildning, VFU, med lärosätet i sitt geografiska område. Ett gemensamt avtal mellan de 54 
parterna har nu upprättats för att tillsammans utveckla arbetet med VFU och på så sätt skapa 
förutsättningar för utveckling och kvalitetssäkring. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering 
mellan parterna och bidrar till att uppnå en god och säker vård. 

Avtalet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från de ingående parterna. 
Arbetsgruppens representanter har under arbetets gångförankrat förslaget inom respektive 
organisation. 

VästKoms styrelse har beslutat att ställa sig bakom förslaget till Avtal om samverkan mellan 
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning 
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om avtalet 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom Länsgemensamt avtal för 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 5 maj 2021. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar 
beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 22 210416 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-29 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05, § 1021 

Beslutet expedieras till 
Västkom 
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§ 40 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-04-07 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-04-15 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2021-04-22 
Ärende: Beredande av vård enligt LVU . Nu fråga om avskrivning 
Beslut: Kammarrätten avskriver målet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-06 
Ärende: Yrkande om ekonomisk ersättning 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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§ 41 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 5 april 2021 till och med 9 maj 2021. 

Rapportlista daterad 2021-05-10 per grupp: 

Ordförandebeslut  1 beslut. Omedelbart omhändertagande LVU 

Individ- och familjeomsorgen  233 beslut 

Vård- och omsorg    263 beslut  

LSS    23 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för april =10 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  0 beslut 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-05-05 § 1017-1023 

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-04-14 § 47-52 
• 2021-05-05 § 53-56 
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§ 42 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Sammanställning 
Nr Från  Meddelande 

1 Inspektionen för vård och 
omsorg, 2021-04-15 

Beslut på anmälan enligt Lex Maria. Ärendet 
avslutas 

2 Inspektionen för vård och 
omsorg, 2021-04-21 

Beslut på anmälan enligt Lex Maria. Ärendet 
avslutas 

3 Krisledningsnämnden 2021-
04-12 

Protokollsutdrag § 17 

4 Krisledningsnämnden 2021-
04-12 

Protokollsutdrag § 15, 18 

5 Kommunfullmäktige 2021-
04-19 

Protokollsutdrag § 25, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46 

6 Inspektionen för vård och 
omsorg 2021-04-14 

Meddelande om ändrat regelverk för 
tillståndsprövning samt slutrapport analys av 
regelverk för tillståndsprövning 

7 Länsstyrelsen mars 2021 Sammanställning av sociala risker med anledning av 
Covid-19 
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§ 43 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Enhetschef inom LSS har påbörjat sin anställning och enhetschef för 

nattorganisation/utvecklingsledare Carolina Svensson börjar den 1 juni. 
: Rekrytering av MAS/utvecklingsledare är framme vid intervjuer. 
: Rekrytering av ekonom till förvaltningen pågår. 
: Rapport ges av Covid-smitta samt vaccination av personal i verksamheterna. 
: Dagens Samhälle har intervjuat  verksamhetschef Elisabeth Hindelius om det 

goda resultatet gällande införande av Heltidsresan. Svenljunga har kommit längst 
av alla kommuner. 

: Tillgången på semestervikarier är mindre än förra året och planeringsarbetet 
pågår 
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§ 44 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
: Anita Kristensson (C): Matkostnaderna/heldagskost på vård- och omsorgsboende 

upplevs mycket dyrare än andra kommuner. Pågår det någon utredning av detta?  
Svar från förvaltningen: Taxan för vad socialförvaltningen ska betala till 
kostenheten sätts av Samhällsbyggnadsförvaltningen och styr den avgift 
brukaren får betala. Det pågår ingen utredning i dagsläget. 
 

: Eva Johansson (L): Gruppbostaden Jägarstigen, vad är planen för den enheten i 
framtiden? 
Svar från förvaltningen: Plan finns att lämna lokalen då den inte är funktionell, 
En nybyggnad LSS-bostad men ingen tidsplan är satt. Mer information ges från 
verksamhetschef Sandra Larewall på nästa sammanträde. 
 

: Kerstin Göss Lindh (S): Information om arbetet med Socialnämndens Vision. Ett 
arbetsmaterial är framtaget och delgetts hela socialnämnden och en arbetsdag 
bokas för fortsatt arbete. 18 augusti.  
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