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1

Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Marie Rosenqvist (M)
Vidar Lundbäck (C)
Lars Ingvert (S)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S)
Elin Nilsson (S)
Jakob Willborg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Tjänstgörande ersättare
Irene Svensson (S)
Livia Martinsson (KD)

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Svensson, nämndsekreterare
Sara Stigsdotter Dahlberg, verksamhetschef
Maria Söderstedt, utvecklingsledare
Elin Görbring, verksamhetsutvecklare
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 90-92
Ingrid Göransson, verksamhetschef § 90-93
Liil Nilsson, verksamhetschef § 90-93
Patrik Alm, ekonom § 90-92
Catrin Kronquist, demenssjuksköterska § 90-91

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Socialnämnden

Ärenden
Val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
§ 90

Delegeringsbeslut

4

§ 91

Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun

2020/43

§ 92

Månadsrapport efter juli 2020

2020/34

7

Rapportering av ej verkställda beslut 2020

2020/52

8-9

§ 94

Sammanställning av läns- och
regionövergripande samverkansavtal

2020/73

10 - 13

§ 95

Lex Sarah - individ- och familjeomsorgen

2020/75

14 - 15

Val av ledamot och ersättare till kommunala
tillgänglighetsrådet

2019/1

16

§ 93

§ 96

5-6

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 90 Delegeringsbeslut
Ärendenummer

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på
socialnämndens sammanträde 2020-08-26

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden
och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit.
Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast
efterföljande möte.

Beslutsunderlag
Delegerad tjänsteman

Period/Delegeringsnummer

Förvaltningschef, områdeschef ÄO,
områdeschef IFO, områdeschef OF

Delegerade beslut för perioden

Familjepedagog, socialsekreterare,
flyktinghandläggare, enhetschefer,
områdeschef IFO

Delegerade beslut för perioden
2020-06-01-2020-07-31

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL)

Delegerade beslut för perioden
2020-06-01-2020-07-31

LSS-handläggare, enhetschef (LSS)

Delegerade beslut för perioden
2020-06-01-2020-07-31

Biståndshandläggare (SoL)

Delegerade beslut för perioden
2020-06-01-2020-07-31

Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen)

Delegerade beslut för perioden
2020-06-01-2020-07-31

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 91 Yttrande på motion om utveckling av
demensvården i Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2020/43

Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
1. Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.
2. Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
3. Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) föreslår i en motion inkommen 2020-0310 att Älmhults kommun ska
 ta fram en strategi och plan för utvecklingen av vården av personer med
demensdiagnoser,
 satsa på fler specialistutbildade sjuksköterskor inom demensvården samt
 satsa på omfattande utbildningar för undersköterskor inom demensvård, både
avseende bemötande och utförande.
Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis enligt socialförvaltningen
yttrande:
 Socialförvaltningen ska ta fram en strategi och plan för demensverksamheten
i Älmhults kommun.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

 Socialförvaltningen vidareutbildar redan anställda sjuksköterskor och vid
nyrekrytering är vidareutbildning inom geriatrik och/eller demens
meriterande.
 Socialförvaltningen utbildar omvårdnadspersonal i personcentrerad
demensvård. Socialförvaltningen kommer att genomföra certifieringen
”Stjärnmärkt” som tillhandahålls av Svenskt demenscentrum

Beslutsunderlag
 Yttrande från socialförvaltningen, 2020-07-03
 Remiss från kommunstyrelsen, 2020-04-14
 Kommunfullmäktige § 44, 2020-03-30
 Motion: Utveckling av demensvården i Älmhults kommun, Lars Ingvert (S)
och Ann Johansson (S), 2020-03-10

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förslaget.
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 92 Månadsrapport efter juli 2020
Ärendenummer SOC 2020/34

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning efter juli visar ett underskott mot budgeterade medel
med 21 189 tkr.
Underskottet kommer av fortsatt höga kostnader för placeringar, höga kostnader
för försörjningsstöd samt höga personalkostnader. Kostnader kopplade till
pandemin påverkar socialnämndens underskott.

Beslutsunderlag


Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-17

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 93 Rapportering av ej verkställda beslut 2020
Ärendenummer SOC 2020/52

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 2 2020 (1 april – 30 juni) till revisorer och kommunfullmäktige.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts.
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för
verkställigheten anges.
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande
uppgifter:
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

april – 30 juni). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i
juli 2020.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-15
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(4)

Socialnämnden

§ 94 Sammanställning av läns- och
regionövergripande samverkansavtal
Ärendenummer SOC 2020/73

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en djupare
analys av hur kostnadseffektiva Integrerad missbruksvård, Familjefrid,
Sunnerbo och VoB är för Älmhults kommun. Analysen bör innehålla förslag
på hur vi kan använda organisationerna mer och bättre. Analysen ska
presenteras under sammanträdet i november.
2. Socialnämnden lägger därefter ärendet till handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Efter diskussion i socialnämnden har socialförvaltningen fått i uppdrag att
redovisa en sammanställning över samverkansavtal som nämnden ingår i
tillsammans med länets övriga kommuner samt Region Kronoberg och som
belastar nämndens budget. Önskemål har även varit en precisering av
verksamhetens funktion, vilket kort beskrivs nedan. För en större redovisning av
verksamheten bör aktuella och intressanta verksamhetsområden förtydligas av
socialnämnden.
Redovisningen avser kostnader för 2019.
Avser

Utbetalas till

Kostnad

Integrerad Missbruks- och
beroendemottagning.

Växjö Kommun

319 454 kr

Samarbete länets kommuner
och Region Kronoberg i syfte
att samordna och öka
kvaliteten på missbruksvården
i länet.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(4)

Socialnämnden

Familjefrid Kronoberg

Växjö Kommun

328 887 kr

Växjö Kommun

140 695 kr

Samarbete länets kommuner
och Region Kronoberg i syfte
att samordna och öka
kvaliteten på stöd och vård för
de medborgare som
utsatts/utövat våld.
Barnahus i Kronobergs län
Samarbete mellan länets
kommuner, Region
Kronoberg,
Åklagarmyndigheten och
polismyndigheten i syfte att
ge barn som misstänks vara
utsatta för brott, den hjälp de
behöver i form av
rättstrygghet, brottskydd, gott
bemötande och stöd samt vid
behov omgående kris- och
behandlingsinsatser. Barnets
bästa ska vara i fokus under
processen.
Region Kronoberg
Kompetensplattform,
utvecklingsledare,
kompetensutvecklingsinsatser,
metodstöd

36 632 kr

Samverkansavtal rörande
upphandling och förvaltning
av ramavtal.

Kommunförbundet
Skåne

74 544 kr

VoB Kronoberg

215 142 kr

Upphandlingar inom IFO, VO
och handledning. Årliga ITkostnader för support och
utveckling av databas
Kostnader för gemensamma
verksamheter inom barn, unga
och familj. Ingår verksamheter
så som familjerådgivning samt
verksamheter för placeringar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 3(4)

Socialnämnden

Gemensam social jour
tillsammans med 6 av
kommunens övriga 7 kommuner.
Alvesta och Växjö ingår inte.

Värnamo kommun

361 648 kr

Anknytning för
beredskapstelefon inom
verksamheterna Vård och
Omsorg samt Omsorg
Funktionsvariation.

SOS alarm Sverige

30 438 kr

Sunnerbo
Samordningsförbund

Markaryds
Samordningsförbud

348 667,-

Köp av tjänst avseende
Budget och skuldrådgivning

Ljungby Kommun

151 680 kr

Personligt Ombud
Kronoberg

Växjö kommun

191 703 kr

Avser individ- och
familjeomsorgen.

Ägarna är Markaryds,
Älmhults och Ljungby
kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region
Kronoberg. Samverkan i syfte
att de enskilde ska komma i
egen försörjning och få en
bättre livskvalitet.

Samverkan länets kommuner i
syfte att samordna stöd för
personer med psykisk
funktionsnedsättning, är 18 år
eller äldre och har stora
svårigheter att klara sin
vardag. Den enskilde ska även
ha omfattande behov av vård,
stöd och service
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 4(4)

Socialnämnden

Vård- och omsorgs college
Kronoberg

Linneuniversitet

83 259 kr

Samverkan regionens åtta
kommuner, Region
Kronoberg, privata
vårdföretag, fackliga
organisationer och
utbildningsanordnare, både
privata och kommunala, i
syfte att forma relevanta
utbildningar inom vård och
omsorg. Utveckla utbildningar
och höja kvaliteten inom
området.
Total kostnad 2019

2 282 749 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-21

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) tilläggsyrkar följande: Socialnämnden uppdrar till förvaltningen
att återkomma med en djupare analys av hur kostnadseffektiva Integrerad
missbruksvård, Familjefrid, Sunnerbo och VoB är för Älmhults kommun.
Analysen bör innehålla förslag på hur vi kan använda organisationerna mer och
bättre. Analysen ska presenteras under sammanträdet i november.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Lars Ingverts (S)
tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Förvaltningschef
Controller

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

13

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 95 Lex Sarah - individ- och familjeomsorgen
Ärendenummer SOC 2020/75

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner rapporten

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av
myndighetsutövningen vid socialtjänsten i Älmhult.
Tillsynen har visat att nämnden fortfarande har problem med att följa den
lagstadgade utredningstiden vid ett stort antal utredningar som gäller skydd och
stöd för barn. IVO begärde därför att nämnden skulle förtydliga hur åtgärderna
ger resultat och när resultatet skulle uppnås. IVO översände protokoll och
tjänsteanteckning för kommunicering till socialnämnden. Socialnämndens avgav
yttrande till IVO den 17 juni 2020. Av redovisningen framgår att nämnden inte
kunde ange tidpunkt för när nämnden kommer vara i fas med
handläggningstiden. Det framkommer även att det fortfarande fanns ett stort
antal pågående utredningar som pågått längre än lagstadgad tid. Nämnden
bedömer detta som ett allvarligt missförhållande och har lämnat en lex Sarah
anmälan till IVO. Nämndens lex Sarah utredning ska ha inkommit till IVO
senast den 22 augusti 2020. Denna kommer även användas som underlag i den
pågående tillsynen. IVO kommer utifrån den pågående lex Sarah utredningen ta
ställning till hur den fortsatta tillsynen ska genomföras.
Då för långa utredningstider är en återkommande brist som pågått under ett
flertal år vill IVO uppmärksamma nämnden på dess övergripande ansvar för
kvalitén i verksamheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04
 Socialnämndens åtgärder efter Lex Sarah och IVO tillsyn (bilaga 1)
 Socialnämndens åtgärder försenade utredningar (bilaga 2)
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2020-08-26

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

 Lex Sarah utredning individ- och familjeomsorg 2020-08-21

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C) yrkar på att socialnämnden endast godkänner rapporten och
hänskjuter utökning av socialsekreterare.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Vidar Lundbäcks (C)
yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
IVO, inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 96 Val av ledamot och ersättare till kommunala
tillgänglighetsrådet
Ärendenummer SOC 2019/1

Socialnämndens beslut
1. Vidar Lundbäck (C) välj till ordinarie ledamot och Lars Ingvert (S) väljs till
ersättare i tillgänglighetsrådet i Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunala tillgänglighetsrådets reglemente uppdaterades
framgår det att ledamot och ersättare för rådet ska väljas från socialnämnden.
Detta presenteras under § 4, ” Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden utser vardera en ledamot och en ersättare i tillgänglighetsrådet”.
Med anledning av detta har socialnämnden i uppgift att utse en ledamot och en
ersättare för deltagande i det kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18
 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, antaget 2020-01-27

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar på att Vidar Lundbäck (C) väljs till ordinarie
ledamot i tillgänglighetsrådet i Älmhults kommun.
Ann Johansson (S) yrkar på att Lars Ingvert (S) väljs till ersättare i
tillgänglighetsrådet i Älmhults kommun.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar välja Vidar Lundbäck (C) till ordinarie
ledamot och Lars Ingvert (S) till ersättare i tillgänglighetsrådet i Älmhults
kommun och finner att nämnden gör så.
___
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Kommunala tillgänglighetsrådet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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