
 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11   

 
Socialnämnden 

 

 

 

Socialnämnden  2023-01-11 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30–10:15. 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 09:20-09:45. 
 

Paragrafer 
1-9 
 

Utses att justera 
Marie Rosenquist (M) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Lars Ingvert (S) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Marie Rosenquist (M) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2023-01-11. 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-11 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2023-01-11 2023-02-03 

Anslagstid  
2023-01-12 – 2023-02-02  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S), ordförande 
Elin Nilsson (S) 
Irene Svensson (S) 
Elvis Husic (S) 
Jonas Andersson (S) 
Nusreta Nilsson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Rosenquist (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Christina Gustafsson (KD) 
Jeanette Schölin (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ajmal Aziz (C) 
Silvia Lobos (S) 
Britta Crona (S) 
Lisbeth Eriksson (C) 

 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Ingrid Göransson, verksamhetschef VoO, § 5 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 1 Val av justerare 
 

5 
§ 2 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 3 Meddelande till socialnämnden 

2023/9 

7 
§ 4 Samlokalisering av korttidsplatser och rehab 

2022/121 

8 - 9 
§ 5 Val av arbetsutskott, mandatperiod 2023-2026 

2022/128 

10 - 11 
§ 6 Val till kommunalt rådgivande organ, 

mandatperiod 2023-2026 

2022/128 

12 - 13 

§ 7 Verksamhetspresentation: Förvaltningsledning 
och stab 

 

14 

§ 8 Övrigt 
 

15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Marie Rosenquist (M) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Stryka ärende Väcka talan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 

6 kap 8 § föräldrabalken (FB) från föredragningslistan. I övrigt fastställs 
dagordningen i sin helhet. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2023/9 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 11 januari 2023 

och lägga dem till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas socialnämnden för kännedom.     
Sedan senaste sammanträde har följande meddelanden inkommit: 
1. Inbjudan till Fasettens Spridningskonferens som sker 2023-02-16 
2. Kommunfullmäktige § 169/2022 - Sammanträdestider för 2023 
3. Kommunfullmäktige § 175/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
4. Kommunfullmäktige § 194/2022 - Val till socialnämnden mandatperiod 

2023-2026 
5. Kommunfullmäktige § 198/2022 - Ordning för inkallande av ersättare 
6. Kommunfullmäktige § 214/2022 - Fordonspolicy och riktlinjer för fordon i 

Älmhults kommun 
7. Kommunfullmäktige § 223/2022 - Fastställande av budget 2023-2025 för 

Älmhults kommun budget 2023 och plan 2024-2025  
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 11 januari 2023 daterat 2023-

01-04 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Samlokalisering av korttidsplatser och rehab 
Ärendenummer SOC 2022/121 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att korttidsplatserna flyttas från Almgården till 

Nicklagården. 
2. Socialnämnden beslutar att kontor för personal inom rehabilitering bereds på 

Nicklagården. 
3. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att arbeta vidare för att få 

arbetsplatsförlagd utbildning i samverkan med utbildningsförvaltningen. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden informerades 2022-12-21, § 197, om förvaltningens reflektioner 
kring lokaler för korttidsplatser. I samband med detta önskade nämnden att ett 
beslutsärende gällande korttidsplatserna lyfts till nästkommande sammanträde. 
Det finns behov av nya lokaler för korttidsplatser då befintliga lokaler är trånga 
och behöver anpassas ut efter målgruppens behov och utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. I samband med detta finns även behov av samlokalisering 
med personal inom rehabilitering. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29  
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträde 
Nusreta Nilsson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag. 
Lars Ingvert (S) yrkar att de förslagna besluten ska vara formulerade 
”Socialnämnden beslutar att korttidsplatserna flyttas från Almgården till 
Nicklagården.” och ”Socialnämnden beslutar att kontor för personal inom 
rehabilitering bereds på Nicklagården.” 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars Ingvert (S) inkommer med tilläggsyrkande att socialnämnden uppdra till 
socialförvaltningen att arbeta vidare för att få arbetsplatsförlagd utbildning i 
samverkan med utbildningsförvaltningen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) samtliga yrkanden och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Val av arbetsutskott, mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer SOC 2022/128 
 

Socialnämndens beslut 
1. Utse följande till uppdrag som ledamöter i socialnämndens utskott för 

mandatperioden 2023-2026:  
Lars Ingvert (S)  
Elin Nilsson (S)  
Nusreta Nilsson (C)  
Yvonne Jonsson (C)  
Marie Rosenquist (M)  

2. Utse följande till uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott för 
mandatperioden 2023-2026:  

Irene Svensson (S)  
Jonas Andersson (S)  
Vidar Lundbäck (C)  
Ajmal Aziz (C)  
Christina Gustafsson (KD)  

3. Utse Lars Ingvert (S) till uppdraget som ordförande för socialnämndens 
utskott. 

4. Utse Marie Rosenquist (M) till uppdraget som vice ordförande för 
socialnämndens utskott. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har möjlighet att utse ett arbetsutskott. Utskottet ska enligt 
nämndens reglemente bestå av maximalt 5 ledamöter och 5 ersättare. Bland 
utskottets ledamöter ska nämnden välja en ordförande och en vice ordförande. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 1 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Lars Ingvert (S), Nusreta Nilsson (C), Yvonne 
Jonsson (C), Elin Nilsson (S) och Marie Rosenquist (M) till ledamöter i 
socialnämndens utskott.  
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
Förslag på sammanträdet 2 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Irene Svensson (S), Jonas Andersson (S), Vidar 
Lundbäck (C) och Ajmal Aziz (C) som ersättare i socialnämndens utskott. 
Marie Rosenquist (M) nominerar Christina Gustafsson (KD) som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
Förslag på sammanträdet 3 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Lars Ingvert (S) till uppdraget som ordförande 
för socialnämndens utskott. 
Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
Förslag på sammanträdet 4 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Marie Rosenquist (M) till uppdraget som vice 
ordförande för socialnämndens utskott. 
Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Val till kommunalt rådgivande organ, 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer SOC 2022/128 
 

Socialnämndens beslut 
1. Utse Lars Ingvert (S) till uppdrag som ledamot i kommunala pensionärsrådet 

(KPR) för mandatperioden 2023-2026. 
2. Utse Marie Rosenquist (M) till uppdrag som ersättare i kommunala 

pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2023-2026. 
3. Utse Nusreta Nilsson (C) till uppdrag som ledamot i kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR) för mandatperioden 2023-2026. 
4. Utse Christina Gustafsson (KD) till uppdrag som ersättare i kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR) för mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Älmhults kommun finns två kommunala råd med olika inriktningar. Råden 
fungerar som mötesplats för överläggningar och ömsesidig information mellan 
rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och 
förvaltningar. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 1 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Lars Ingvert (S) till ledamot och Marie 
Rosenquist (M) till ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR). 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Förslag på sammanträdet 2 
Nusreta Nilsson (C) nominerar Nusreta Nilsson (C) till ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 
Marie Rosenquist (M) nominerar Christina Gustafsson (KD) till ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med nomineringarna 
och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Verksamhetspresentation: Förvaltningsledning 
och stab 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg och nämndsekreterare Amanda Olsson informerar 
övergripande om socialnämndens styrning och verksamheter. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Övrigt 
 

Information  
Jonas Andersson (S) frågar om verksamhetsbesök. Förvaltningen kan samordna 
dessa vid önskemål. 
Jeanette Schölin (SD) frågar om det beslut från IVO som skrivits om i 
tidningarna. Ordförande Lars Ingvert (S) informerar om att detta kommer att 
behandlas på kommande möte, den 25 januari.  
_____ 
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