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§ 23 
Närvaro och anmälan om jäv 
Närvaro 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv lämnas. 
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§ 24 
Godkännande av dagordning 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner dagordningen enligt kallelsen. 
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§ 25 
Ekonomi- och kvalitetsuppföljning februari-mars 
2021 
Diarienummer: SOF-2020-112 042  

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Prognosen för hela nämnden efter februari och mars utgång pekar på ett nollresultat. 
Ansökan till staten om ersättning för kostnader på grund av Covidpandemin har lämnats 
in till staten i början av mars men inget beslut har ännu fattats och räknas därför inte 
med i resultatet just nu. Verksamheterna håller sig inom den ekonomiska ramen och den 
bedömda kvaliteten i verksamheterna totalt är god. Ökade kostnader ses dock inom 
ekonomiskt bistånd samt antalet orosanmälningar inom individ och familjeenheten. 
Enheten är hårt ansatt med många pågående utredningar och förvaltningen flaggar för 
troliga ökade kostnader för placeringar både av unga och vuxna. 
 
Statliga medel har betalats ut till nämnden för Äldreomsorgslyftet. Dessa pengar ska 
täcka vikariekostnaderna för de som går utbildningen. Andra mindre statliga ersättningar 
har betalats ut under perioden vilket hjälper upp resultatet. Bland annat har medel för att 
minska ensamhet hos äldre lämnats vilket gör att möjligheten att öppna mötespunkten 
för äldre i gamla Zeb och Sofies lokaler kan gå framåt.  

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten. 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 mars 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning februari-mars 2021 
Ekonomisk rapport mars 2021 
Kvalitetsuppföljning februari-mars 2021 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31, § 1013 
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§ 26 
Handlingsplan psykisk hälsa 
Diarienummer: SOF-2021-22  700 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om en förlängning av den gällande 
handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022. 

Sammanfattning 
Den länsgemensamma styrgruppen för gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland ställde sig den 15 oktober bakom en förlängning av den gällande 
handlingsplanen till och med 2022, med mindre revideringar. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 12 
februari 2021 och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag. 

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla 
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma 
mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en 
handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom förslaget om en 
förlängning av den gällande handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2022 

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 mars 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Sjuhärads kommunalförbund daterat 2021-02-22 
Protokollsutdrag Sjuhärads kommunalförbund § 6/2021/SKF0104 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-03 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31, § 1014 
 

Beslutet expedieras till 
info@borasregionen.se  
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§ 27 
Investeringsbudget 2022-2024 
Diarienummer: SOF-2021-27  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2022-2024.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomifunktionen arbetat fram en 
investeringsbudget för 2022-2024 inom nämndens olika verksamheter och föreslår att 
socialnämnden beslutar densamma  

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 31 mars 2021. Arbetsutskottet föreslår att 
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, socialchef. 

Beslutsunderlag 
Förslag till investeringsbudget 2022-2024 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-23 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-31, § 1015 

Protokollsbilaga 
Investeringsbudget socialnämnden 2022-2024 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten
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§ 28 
Nämndens självskattning av internkontroll 2020 
Diarienummer: SOF-2020-14  042 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner upprättad självskattning av nämndens internkontroll 2020. 

Socialnämnden är nöjd med den redovisning av internkontroll som förvaltningen 
kontinuerligt gör till nämnden. Samtliga ledamöter ställer sig bakom denna bedömning. 
Nämnden har fått den rapportering från förvaltningen som de krävt. 

Sammanfattning 
En självskattning av utfallet för nämndens arbete med intern kontroll 2020 görs av 
nämnden och ett underlag för denna självskattning delges förvaltning och ekonomienhet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Kerstin Göss Lindh, ordförande. 

Beslutsunderlag 
Självskattningsformulär 2020 

Protokollsbilaga 
Socialnämndens självskattningsformulär av internkontroll 2020 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 
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§ 29 
Inkomna domar 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning 
Följande inkomna domar redovisas: 

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

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-03-04 
Ärende: Överklagan av avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-03-15 
Ärende: Omedelbart omhändertagande enligt LVM 
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet 

Kammarrätten i Jönköping 
Datum:2021-03-19  
Ärende: Överklagan av förvaltningsrättens dom om beredande av vård enligt LVU 
Beslut: Kammarrätten avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-03-25 
Ärende: Socialnämndens anmälan om offentligt biträde. Nu fråga om avskrivning 
Beslut: Förvaltningsrätten avskriver målet 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-03-26 
Ärende: Socialnämnden ansökan om beredande av vård enligt LVM 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
Datum: 2021-04-01 
Ärende: Socialnämndens ansökan om återkrav av ersättning för kostnader för vård av 
underårig 
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller ansökan
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§ 30 
Anmälda delegationsbeslut 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med 
stöd av delegation från och med 1 mars 2021 till och med 4 april 2021. 

Rapportlista daterad 2021-04-04 per grupp: 

Ordförandebeslut  1 beslut. (LVM) 

Individ- och familjeomsorgen  314 beslut 

Vård- och omsorg    449 beslut  

LSS    37 beslut    

Personalärenden   Rapportlista för mars =3 beslut 

Bostadsanpassningsärenden  0 beslut 

 

Arbetsutskottet för beredning protokoll: 
• 2020-03-31 § 1012-1016  

Arbetsutskott för individärenden protokoll: 
• 2021-03-17 § 22-28 
• 2021-03-19 § 29-31 
• 2021-03-26 § 32-34 
• 2021-03-31 § 35-43 
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§ 31 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

Sammanställning 
1 BRIS Ansökan om bidrag 2022, verksamhetsberättelse 

2 IVO Beslut efter anmälan om Lex Maria. Ärendet avslutas 

3 Länsstyrelsen Meddelande om samverkan inför kommunala beslut 

4 VGR Statistik över egentester Covid 

5 IVO Meddelande om tillsyn av externa utförare 

6 Kvinnojouren Verksamhetsberättelse 2020 

7 Kommunstyrelsen Protokoll 2021-03-01 § 10, 13 

8 Kommunfullmäktige Protokoll 2021-03-01 § 21 samt protokoll 2021-03-22 
§ 58 

9 Kommunfullmäktige Avtal samverkan vårdutbildning 
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§ 32 
Information från förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
: Tillfällig MAS är anställd från 1 april, Carina Stavåsen, och anställningen är under 

rekryteringsperioden för MAS/Utvecklingsledare 
: Ny enhetschef inom LSS är rekryterad och börjar 3 maj 
: En avvikelseutredning pågår som troligen kommer att utmynna i en anmälan 

enligt Lex Sarah. Nämnden informeras om vad avvikelsen gäller 
: Information lämnas om den aktuella situationen kring pandemin, vaccination 

samt vilka åtgärder som vidtagits i ärendet gällande brister i användande av 
skyddsutrustning 

: Information lämnas om utredning av avvikelse gällande stöld från arbetsgivaren i 
en verksamhet och vilka åtgärder som vidtagits 

: Information lämnas om projektet med Lantkört. Projektet avslutas 1 april och 
därefter kommer en utvärdering att göras. 
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§ 33 
Övriga frågor från nämnden till förvaltningen 

Socialnämnden beslutar  
- 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor ställs till förvaltningen. 
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