
  Protokoll  
  2021-06-09  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

  
Justering  
Justerare Barbro Johansson (-) 

Plats och tid Socialförvaltningen den 9 juni 2021 klockan 17.30  

Paragrafer § 45-55 
  
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, 2021-06-09 § 45-55 

 Protokollet justerades: 2021-06-09 

 Tillkännagivandet publiceras: 2021-06-10 

 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-07-02 (Tidigast efter 22 dagar från uppsättandet) 

 Förvaring av protokollet: Socialförvaltningen 
   
 Underskrift  

 

Plats och tid Onsdagen den 9 juni 2021 klockan 15.00-17.00, Kommunhuset, Svenljungasalarna  
  
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 Göran Andersson (LPo) för Jarl Bill (LPo) 

 



  Protokoll  
  2021-06-09  
    
    
 

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 

Jill Abré, ekonom 

Camilla Emmoth, SAS 

Salman Chalhoub, ekonomichef § 47 

 

  

  



Svenljunga kommun  Socialnämnden 
  2021-06-09 
 
 

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

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

3 (14) 
 

Innehållsförteckning 
§ 45 Närvaro och anmälan om jäv ............................................................................... 4 
§ 46 Godkännande av dagordning ................................................................................ 5 
§ 47 Ekonomi- och kvalitetsuppföljning juni 2021 .......................................................... 6 
§ 48 Revidering av socialnämndens delegationsordning ................................................. 7 
§ 49 Utförande av inköp åt brukare med bistånd ........................................................... 8 
§ 50 Inkomna domar .................................................................................................. 9 
§ 51 Anmälda delegationsbeslut ................................................................................ 10 
§ 52 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden ..................................................... 11 
§ 53 Information från förvaltningen ........................................................................... 12 
§ 54 Övriga frågor från nämnden till förvaltningen ...................................................... 13 
§ 55 Arbetet med socialnämndens vision .................................................................... 14 
 

 



  Protokoll  
  2021-06-09  
    
    
 

Socialnämnden 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

4 (14) 
 

 

§ 45 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad. 
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§ 46 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

: Kerstin Göss Lindh (S): Information om Bemanningsenheten 
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§ 47 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning juni 2021 
Diarienummer: SOF-2021-42  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Sammanställning av enheternas uppföljningar efter maj månad visar på ett preliminärt 
resultat om plus 900 000 kronor. Respektive verksamhets resultat redovisas. Utmaningar 
och osäkerhet råder inom äldreomsorgen och intäkter i form av statliga ersättningar för 
Covid-kostnader är osäkra. Dyra placeringar inom LSS vägs upp av mindre kostnader för 
ekonomiskt bistånd.  

Kvalitetsredovisningen är inte klart i sammanställning till detta möte men kommer att 
delges nämnden via EDP möte under kommande vecka. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 juni 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub ekonom samt Sandra Larewall verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Sammananställning från Hypergene maj 2021 
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§ 48 
Revidering av socialnämndens delegationsordning  
Diarienummer: SOF-2021-53  003 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner upprättat förslag till reviderad delegationsordning. Tidigare 
beslutad delegationsordning § 54/2019,upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Ett förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden har upprättats av 
tjänstepersoner inom individ och familjeomsorg samt vård och omsorg. Föreslagna 
ändringar beskrivs i förslag till reviderad delegationsordning där ny text är markerade 
med rött och det som ska tas bort är överstruket.  

Ändringar i text samt tillägg har gjorts under ett flertal kapitel. Flest återfinns inom 
området Individ och familjeomsorg och beskrivs under kapitlen 4,5,6,7 8,9,11,13,14, 17 
samt 18. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner upprättat förslag till 
reviderad delegationsordning. Tidigare beslutad delegationsordning § 54/2019, upphör 
att gälla. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 juni 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, verksamhetschef 

Beslutsunderlag 
Utkast reviderad delegationsordning SN 
Tjänsteutlåtande  
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-02, § 1026 

Protokollsbilaga 
Delegationsordning för socialnämnden 
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§ 49 
Utförande av inköp åt brukare med bistånd  
Diarienummer: SOF-2021-55  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ger uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att införa en egen 
verksamhet för att tillgodose brukares behov av inköp enligt myndighetsbeslut. Rapporten lämnas 
till socialnämnden i september. 

Sammanfattning 
Brukare vilka har behov av insatsen inköp, får idag detta verkställt via hemtjänsten. 
Denna serviceinsats är tidskrävande och kräver mycket personalresurser. Svenljunga 
kommun som i resten av Sverige, har en demografisk ökning av våra äldre, vilket då 
leder till ökning av insatser som hemtjänsten verkställer. Samtidigt står vi inför faktum att 
vi inte har samma inflöde av personal som insatserna kräver i antal medarbetare. 

Vissa av de insatser som hemtjänsten utför har inte behov av en vård- och omsorgs 
karaktär utan skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier än utbildade 
undersköterskor. Elisabeth Hindelius har sammanfattat provperioden med den köpta 
tjänsten Lantkört. Ekonomiskt har det visat sig att kostnaden för kommunen blev högre 
än om den egna personalen hade utfört insatsen men att arbetsbelastningen för 
personalen blev mindre under perioden. 

Ett förslag lämnas till nämnden att ge uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheter till 

- införa en egen verksamhet för att tillgodose brukares behov av inköp enligt myndighetsbeslut. 

- upphandla tjänsten externt för att tillgodose brukares behov av inköp enligt myndighetsbeslut. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 juni. Arbetsutskottet föreslår att nämnden ta 
ställning till de två förslagen till beslut som lämnats av förvaltningen. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sandra Larewall, verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-05-24 
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09, § 1027 
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§ 50 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 
 
Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-12 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-12 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om vissa insatser för hemtjänst 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-21 
Ärende: Överklagan av förvaltningsrättens dom gällande beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-21 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-25 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-05-25 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-02 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande stöd med bostad 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-03 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-03 
Ärende: Socialnämndens ansökan om vård enligt LVU 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-06-03 
Ärende: Överklagan på socialnämndens avslag gällande ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
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§ 51 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 10 maj 2021 till och med 6 juni 2021. 

Rapportlista daterad 2021-06-07 per grupp: 

Ordförandebeslut  0 beslut.  

Individ- och familjeomsorgen  210 beslut 

Vård- och omsorg    135 beslut  

LSS    13 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för juni =13 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  0 beslut 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2021-06-02 § 1024-1028  

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-05-19 § 57-65 
• 2021-06-02 § 66-70 
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§ 52 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Nr Från  Meddelande 

1 Inspektionen för vård och omsorg Beslut 2021-05-26 beslut efter tillsyn av kommunens kontroll av 
tillstånd för privata utförare. Ärendet avslutas 

2 Kommunfullmäktige 2021-05-24 § 61 Besvarad motion om delad socialnämnd 
2021-05-24 § 65 Självskattning av socialnämndens internkontroll 
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§ 53 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Information lämnas om rekryteringar inom förvaltningsledningen som slutförts 

under perioden. 
: Rapport om situationen kring Covid i verksamheterna samt vaccination av 

personal. Alla semestervikarier har fått erbjudande om att få vaccination. 
: Tillgången till semestervikarier varierar i de olika verksamheterna. 
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§ 54 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden är enig i att beslutet som fattades av socialnämnden 2021-02-10 § 5 är 
korrekt och därmed vara oförändrat och inte upphävas. Socialnämnden förväntar sig ett 
beslut från Kommunstyrelsen i frågan. 

Sammanfattning 
Kerstin Göss Lindh (S): Information om Bemanningsenheten. Har fått till sig från 
kommunledningen att socialnämnden ska upphäva sitt beslut från 2021-02-10 § 5 ,med 
motiveringen att socialnämnden inte kan fatta ett sådant beslut. 

Socialnämnden är enig att beslutet som fattades 2021-02-10 § 5 är korrekt och ska vara 
oförändrat och inte upphävas. 
Beslutet har följande beslutsformulering ” Socialnämnden beslutar att lämna förslaget att 
Svenljunga Kommun drar sig ur samarbetet med Tranemo Kommun kring en gemensam 
Bemanningsenhet, till Kommunfullmäktige för beslut.” 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av socialnämndens ordförande 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 
Arbetet med socialnämndens vision 

Socialnämnden beslutar  
En gemensam Vision för alla verksamhetsområden ska upprättas för socialnämnden, och 
planerar in 2 arbetsdagar per år med början 2022 för nämndens arbete med denna. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tagit upp arbetet med att ta fram en Vision för socialnämnden. 
Förvaltningen har lämnat förslag i dt fortsatta arbetet med denna att inte endast inrikta 
sig på äldreomsorg utan att även ta med de övriga verksamhetsområdena. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 juni. Arbetsutskottet beslutar att en Vision ska 
upprättas för hela socialnämnden och planerar in 2 arbetsdagar per år med början 2022 
för nämnden att arbeta med mål och vision. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 1028 
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