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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 

Socialnämnden 2021-06-16 

Plats och tid 
Stenahuset i Älmhult, sammanträdesrum Stora, klockan 10:25–15:45 

Ajournering kl. 12:45-13:00, 13:41-13.50 

Paragrafer 
68, 72-95 

Utses att justera 
Lars Ingvert (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  2021-06-18 kl. 11.00 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Amanda Svensson 

Ordförande ____________________________________ 
Marie Rosenquist (M) 

Justerande ____________________________________ 
Lars Ingvert (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-06-16 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 

2021-06-18 2021-07-11 

Anslagstid 

2021-06-19 – 2021-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 

Socialförvaltningens arkiv 

Utdragsbestyrkande 

https://13:41-13.50
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 

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) § 68-81 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) § 82-95 
John-Arne Sandström (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Predrag Jankovic (V) 

Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Elin Görbring, administration- och utvecklingschef 
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
Liil Nilsson, verksamhetschef 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sekreterare 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef 
Madeleine Lideberg, administrativ handläggare 
Sven Bondesson, enhetschef 
Mirjam Jönsson, enhetschef 
Anette Falck, biståndshandläggare 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 

Socialnämnden 

Ärenden 

Val av justerare 

Fastställande av föredragningslistan 

§ 68 Delegeringsbeslut 5 

§ Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2:a stycket punkt 1, lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, 
(LVU) 

§ Umgängesbegränsning enligt 14 § 2:a stycket 
punkt 1 lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 

§ Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2:a 
stycket punkt 2 lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

§ 72 Månadsrapport efter maj 6 

§ 73 Budget 2022 7 - 8 

§ 74 Ansökan om föreningsbidrag, Idé och 9 - 10 
kunskapscentrum Kronoberg 

§ 75 Ansökan om föreningsbidrag, Brottsofferjouren 11 

§ 76 Ansökan om föreningsbidrag, Synskadades 12 
förening i Älmhult 

§ 77 Ansökan om föreningsbidrag, Anonyma 13 - 14 
Alkoholister 

§ 78 Broddar till äldre kommuninvånare 15 - 16 

§ 79 Resurscentrum Heder i Kronobergs län 17 - 18 

§ 80 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, 19 - 20 
Solgården 

§ 81 Uppdrag se över möjlighet att pausa ytterligare 21 - 22 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten 

§ 82 Riktlinjer för Barn och unga 23 

§ 83 Riktlinjer för missbruk 24 

§ 84 Riktlinjer för socialpsykiatri 25 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

2021/55

2021 /56
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2021 /58
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2021 /61
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2021 /37
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Socialnämnden 

§ 85 

§ 86 

§ 87 

§ 88 

§ 89 

§ 90 

§ 91 

§ 92 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 

Riktlinjer för LSS 26 

Riktlinjer för biståndshandläggning 27 - 28 

Uppdatering av riktlinjer för ekonomiskt 29 
bistånd 

Nya lokaler Återbruket 30 

Utredning av skyddsplaceringar 31 

VoB Kronoberg åresredovisning 2020 32 

Åtgärdsplan för externa placeringar 33 

Åtgärdsplan för försörjningsstödstagandet 34 

Vårdhygienmätning 2021 35 

Uppdrag om att titta på digitaliseringen i 36 - 37 
socialförvaltningens verksamheter 

Kompletterande frågor och tid för inspektion 38 - 39 
Inspektionen för vård och omsorg 

Övrigt 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 68 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på 
socialnämndens sammanträde 2021-06-16 

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 
2021-04-01-2021-05-31 

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-05-01-2021-05-31 

LSS-handläggare, enhetschef (LSS) Delegerade beslut för perioden 
2021-05-01-2021-05-31 

Biståndshandläggare (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-05-01-2021-05-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen) Delegerade beslut för perioden 
2021-05-01-2021-05-31 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 72 Månadsrapport efter maj 
Ärendenummer SOC 2020/98 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per maj månad en prognos om 386,8 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 13,2 mkr. Socialförvaltningen har vid 
nämndsammanträden 2021-04-21 redogjort för förslag till åtgärder för budget i 
balans motsvarande 3 mkr avseende matdistribution samt 11,6 mkr avseende 
avveckling av särskilt boende, åtgärder om totalt 14,6 mkr. 

Socialnämnden avslog vid sammanträdet 2021-04-21 förslag om avveckling av 
matdistribution, § 34 SOC 2021/33 samt vid sammanträde 2021-05-19 förslag 
om avveckling av särskilt boende, § 31 SOC 2021/40. Socialnämnden gav vid 
sammanträde 2021-05-19 § 57 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten att pausa ytterligare ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten 
med återrapportering i juni månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
SN beslut 2021-05-19 § 57 SOC 2021/40 
SN beslut 2021-04-21 § 34 SOC 2021/33 
SN beslut 2021-04-21 § 31 SOC 2021/40 
SN beslut 2021-02-15 § 15 SOC 2020/98 
SN beslut 2020-12-16 § 134 SOC 2020/90 

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

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 73 Budget 2022 
Ärendenummer SOC 2021/36 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att tillskjuta ytterligare 3,6 mkr centralt till 

förvaltningens budgetförslag för förväntade utgifter kopplade till 
volymökningar. 

2. Socialnämnden godkänner budgetförslag 2022 – 2024 och sänder det vidare 
till budgetberedningen. 

3. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa taxor och 
avgifter enligt föreliggande budgetförslag. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska senast den 15 juni 2021 överlämna sitt budgetförslag till 
budgetberedningen. Som underlag till budgetförslaget har förvaltningen sett över 
kostnader, verksamhet och gjort analyser för både ökade kostnader men också 
för vad som skulle kunna minskas/effektiviseras. 

Budgetförslaget bygger på budgetanvisningarna och innehåller följande: 

Nämndens uppdrag 
Resultatmål 
Driftbudget 2022 – 2024 
Lokalresursplan 2022 – 2033 
Investeringsbudget 2022 – 2033 
Taxor och avgifter 
Framtid 
Bilagor 

I budgetförslaget finns möjlighet att lägga till ett äskande utifrån volymökningar 
eller andra förändrade förutsättningar för nämnden. Till dessa äskanden ska 
tydliga motiveringar göras med analyser och konsekvensbeskrivningar som 
påvisar hur man räknat fram beloppet. För att ta fram sifforna till 
budgetförslaget används prognos framtagen i delårsrapport 1, 2021. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

   
    

    
   

  

~ Älmhults 
19i kommun 

• 
• 
• 
• 
• 

8 

_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Förvaltningen har tagit fram ett budgetförslag för socialnämndens verksamheter 
för åren 2022 - 2024. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

Socialförvaltningens budgetförslag 2022 - 2024 , daterad 2021-05-27 

Bilaga 1 Budget investeringsanslag 2022-2033, daterad 2021-05-27 

Bilaga 2 Budget investeringsram 2022 – 2033, daterad 2021-05-27 

Bilaga 3 Taxor och avgifter 2022, daterad 2021-05-27 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) tilläggsyrkar följande: 

Socialnämnden beslutar att tillskjuta ytterligare 3,6 mkr centralt till 
förvaltningens budgetförslag för förväntade utgifter kopplade till volymökningar 

Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Vidar Lundbäcks 
(C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunfullmäktige 
Budgetberedningen 
Ekonomi 
Socialchef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 74 Ansökan om föreningsbidrag, Idé och 
kunskapscentrum Kronoberg 
Ärendenummer SOC 2021/14 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avslår Idé och kunskapscentrum Kronoberg ansökta 
föreningsbidrag om 62.050 kr för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver en 
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt 
bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. 

Idé och kunskapscentrum Kronoberg har sökt bidrag om 62.050kr för 
verksamhetsåret 2021. Summan ska användas för att utveckla verksamheten i 
enlighet med verksamhetsplanen. Föreningen är en del av Svenska 
funktionshinderrörelsen och är en regional ideell samordningsorganisation för 
funktionsrättsföreningarna i Kronoberg. Föreningens uppgift är att stötta och ge 
hjälp till andra föreningar i länet oh kommunerna. Idé och kunskapscentrum 
erbjuder stöd med b.la ekonomisk redovisning och föreningars information till 
sina medlemmar. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Kompletterad ansökan, Idé och kunskapscentrum Kronoberg, 2021-04-30 

Ansökan, Idé och kunskapscentrum Kronoberg, 2021-05-15 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar avslag på ansökan med anledning av att 
kopplingen till Älmhults kommun inte är tydlig nog. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om man ämnar besluta enligt Nusreta 
Kurtanovic Nilssons (C) yrkande och finner att man gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Idé och kunskapscentrum Kronoberg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 75 Ansökan om föreningsbidrag, 
Brottsofferjouren 
Ärendenummer SOC 2021/14 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar brottsofferjouren ansökt föreningsbidrag om 30.000 
kr för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver en 
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt 
bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. 

Brottsofferjouren har sökt bidrag om 30.000kr för verksamhetsåret 2021. 
Summan ska användas till löpande verksamhet, utbildningar, resekostnader och 
föreläsningar enligt ansökan. Föreningen ska 2021 satsa på att utveckla 
kontakter med berörda myndigheter och lokalpolisen, synas och tydliggöras i 
samhällsdebatten samt ordna arrangemang som främjar verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

Ansökan om föreningsbidrag daterad 2021-03-03 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Brottsofferjouren 

För åtgärd 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 76 Ansökan om föreningsbidrag, Synskadades 
förening i Älmhult 
Ärendenummer SOC 2021/14 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beviljar Synskadades förening i Älmhults ansökan om 
37.104kr för föreningsbidrag 2021. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver en 
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt 
bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. 

Synskadades förening i Älmhults främsta inriktning och mål är att bryta 
isoleringen som drabbar den som är blind eller har nedsatt synförmåga. Detta 
genom träffar i föreningen, diskussionsforum och gemensamma utflykter. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Ansökan om föreningsbidrag, komplettering 

Ansökan om föreningsbidrag, synskadades förening i Älmhult 2021-03-26 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Synskadades förening i Älmhult 

För åtgärd 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 77 Ansökan om föreningsbidrag, Anonyma 
Alkoholister 
Ärendenummer SOC 2021/14 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beviljar Anonyma Alkoholisters ansökan om föreningsbidrag 

för 2021 om 28.884kr. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för 
föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområden 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver en 
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på annat sätt 
bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. 

Anonyma Alkoholisters syfte är att hjälpa människor som upplever att de har 
problem med alkohol att bli nyktra samt att stanna kvar i nykterheten. Träffar 
hålls veckovis för detta. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09 

Ansökan om föreningsbidrag, Anonyma Alkoholister 2021-03-31 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar på följande: 
Att Anonyma Alkoholister ska få bidraget beviljat för 2021. 

Riktlinjerna för föreningsbidraget ska ses över. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S), Gun-Britt Cedergren (KD) och Nusreta 
Kurtanovic Nilsson (C) yrkar bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt yrkandet från 
Vidar Lundbäck (C) och finner att nämnden gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Anonyma Alkoholister 

För åtgärd 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 78 Broddar till äldre kommuninvånare 
Ärendenummer SOC 2017/102 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar ge bifall på Socialförvaltningens förslag till 
upphandlingsavtal som ger alla kommuninvånare över 70 år möjlighet att få 
gratis brodda under vintersäsongen, från november till mars. Avtalet gäller 
som längst till 2024-03-31, med möjlighet till 3 månaders uppsägning. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 2020-10-21 §110 

- Att uppdra åt Socialförvaltningen att upphandla och ombesörja utdelning av 
broddar för vintern 2020/2021 

- Att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag till länge upphandling 
av broddar för äldre över 70 år. 

Berörd tjänsteman som ansvarar för upphandling har på uppdrag från 
Socialförvaltningen utifrån Socialnämndens förslag på beslut 2020-10-21 §110 
tagit fram ett avtal som ge möjlighet till länge upphandling. Detta för att ge alla 
kommuninnevånare över 70 år möjlighet att få gratis brodda under 
vintersäsongen, från november till mars. Avtalet gäller som längst till 2024-03-
31, med möjlighet till 3 månaders uppsägning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-23, denna skrivelse 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 102 

Socialnämnden § 110, 2020-10-21 

Avtal broddar daterad 2020-11-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Berörd tjänsteman som ansvarar för upphandling 

Berörd tjänsteman som ska ansvara för utdelning 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 79 Resurscentrum Heder i Kronobergs län 
Ärendenummer SOC 2021/42 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ställer sig inte bakom permanentandet av verksamheten 

Resurscentrum Heder i Kronobergs län. 

2. Socialnämnden ingår inte ett treårigt samverkansavtal med tillhörande 
budget. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, 
fick länsstyrelserna i regeringsbeslut den 18 december 2017 i uppdrag att stödja 
utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts 
för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 
Kronoberg utsågs till ett av fyra pilotlän att utveckla en resurscentraverksamhet 
som en del av den långsiktiga målsättningen att resurscentra ska finnas 
tillgängliga för invånare i alla län för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd 
och hjälp. 

2019-11-20 besöker projektledarna för Resurscentrum Heder i Kronobergs län, 
Anders Fransson och Mariah Andersson, socialnämndens sammanträde. De båda 
presenterar att Resurscentrum Heder i Kronobergs län ingår i ett pilotprojekt 
gällande att möjliggöra ett förbättrat och likvärdigt stöd till våldsutsatta, särskilt 
gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 2019 var planlagt till ett planeringsår 
och under 2020 startade ett mobilt kompetenscentrum upp. 

Verksamheten har under perioden 2019 - 2021 finansierats via statliga medel 
och om verksamheten skall bestå behöver framtida finansiering fördelas mellan 
Region Kronoberg och länets kommuner som ställer sig bakom ett 
permanentande av verksamheten Resurscentrum Heder i Kronobergs län och ett 
treårigt samverkansavtal med tillhörande budget. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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teJ kommun 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 100 

Underlag för politiskt beslut – Resurscentrum Heder i Kronobergs län 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Resurscentrum Heder i Kronobergs län 

Controller 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

    

  

  

  

  

 
 

   
  

   
  

      
    

  

   
   

    
   

  
    

 
   

 
  

   
     

~ Älmhults 
19i kommun 

19 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 80 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, 
Solgården 
Ärendenummer SOC 2018/34 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att tid för utredning av Solgårdens ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal beräknas från 2021-06-04 

2. Att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige och avsåg en tidsperiod 
om tre år. 

Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, dnr 2020/86, upphör 
överenskommelsen automatiskt när avtalstiden löper ut såvida ingen 
överenskommelse görs om förlängning. Begäran om förlängning skall göras 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. Nämnden skall därefter besluta om att 
föreslå kommunstyrelsen att förlänga eller avbryta överenskommelsen. 

2021-06-04 inkommer en ansökan om förlängning av intraprenadsavtal gällande 
Solgården, vilket är tre månader innan gällande avtal löper ut. 

När en ansökan om att bilda, alternativt fortsätta driva, en intraprenad ska berörd 
förvaltning bereda ansökan och utforma ett beslutsunderlag till nämnden. 
Samråd skall ske med de fackliga organisationerna. Berörd nämnd skall sedan 
besluta om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökan. Därefter 
fattar kommunstyrelsen ett beslut som kan innebära en avsiktsförklaring att bilda 
en intraprenad. Kommunstyrelsen gör en helhetsbedömning av möjligheterna för 
intraprenad innan beslut om avsiktsförklaring. Beslutet ska ske senast sex 
månader efter det att ansökan kommit in. 

Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslår socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   
    

 

 
  

  
 

 

  
 

 

U Älmhults 
leJ kommun 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och 
att beslut om ny intraprenad ska ske senast 2021-12-04 samt att nuvarande avtal 
förlängs under tid för utredning av ansökan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal, Solgården 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget. 

Lars Ingvert (S) instämmer i Vidar Lundbäcks (C) yrkande. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnd 

För åtgärd 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 81 Uppdrag se över möjlighet att pausa 
ytterligare ca 10 vård- och omsorgsplatser i 
centralorten 
Ärendenummer SOC 2020/3 

Socialnämndens beslut 
1. Avdelningen Klinten på Almgården pausas. 

2. En återrapportering på hur arbetet går ska presenteras i augusti 2021 på 
socialnämndens sammanträde. 

Deltar ej i beslutet 
Lars Ingvert (S) 
Elin Nilsson (S) 
Silvia Lobos (S) 
Ann Johansson (S) 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 2021-05-19 §57 

- att uppdra socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare ca 
10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03, denna skrivelse 

Socialnämndens beslut 2021-05-19, § 57 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14, ärendenummer 
2021/40 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

  
 

 

   
  

 

    
     

  

~ Älmhults 
19i kommun 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar på följande: 
Avdelningen Klinten på Almgården pausas. 

En återrapportering på hur arbetet går ska presenteras i augusti 2021 på 
socialnämndens sammanträde. 

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 

Lars Ingvert (S) informerar om att Socialdemokraterna avstår att delta i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta i enlighet med Vidar 
Lundbäcks (C) förslag och finner att nämnden gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialchef 
Verksamhetschef VoO 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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ISJ kommun 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 82 Riktlinjer för Barn och unga 
Ärendenummer SOC 2021/54 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för barn och unga 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på riktlinjer för barn och unga för att 
säkerställa en rättssäker behovsprövning och verkställighet av insatser för barn 
och unga. 

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser för barn och unga 

- Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet 

- Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas för barn och unga 

Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
kommunen riktlinjer. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt 
inriktning i socialnämndens mål och resultatstyrning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 94 

Riktlinjer Missbruk 2021-05-21 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   

 
     

     

  

   

   
 

   

  
     

    
    

    
  

  

 

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 83 Riktlinjer för missbruk 
Ärendenummer SOC 2021/53 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för missbruk. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på riktlinjer för missbruk för att säkerställa 
en rättssäker behovsprövning och verkställighet av insatser inom missbruk. 

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser inom missbruk. 

- Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet 

- Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas för målgruppen 

Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
kommunen riktlinjer. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt 
inriktning i socialnämndens mål och resultatstyrning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 96 

Riktlinjer Missbruk 2021-05-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 84 Riktlinjer för socialpsykiatri 
Ärendenummer SOC 2021/52 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för socialpsykiatri. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på riktlinjer för socialpsykiatrin för att 

säkerställa en rättssäker behovsprövning och verkställighet av insatser inom 
socialpsykiatrin.  

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser inom socialpsykiatri 

- Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet 

- Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas inom socialpsykiatri 

Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
kommunen riktlinjer. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt 
inriktning i socialnämndens mål och resultatstyrning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 97 

Riktlinjer Socialpsykiatri 2021-05-21 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 85 Riktlinjer för LSS 
Ärendenummer SOC 2021/55 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för utredning och insatser enligt 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på riktlinjer för utredning och insatser 

enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade för en rättssäker 
behovsprövning och verkställighet av insatser. 

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser enligt LSS 

- Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet 

- Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas för målgruppen 

Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
kommunen riktlinjer. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt 
inriktning i socialnämndens mål och resultatstyrning. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 98 

Riktlinjer LSS 2021-05-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   

    
  

 
    

     
 

  

   
 

   
 

 

  
     

    
    

    
  

 

  

 
                     

 
   
   

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

§ 86 Riktlinjer för biståndshandläggning 
Ärendenummer SOC 2021/56 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens utskott föreslår Socialnämnden att anta föreslagna nya 
riktlinjer för biståndsbedömning vård och omsorg 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på nya riktlinjer för biståndsbedömning 
enligt SoL för insatser inom vård och omsorg för att säkerställa en rättssäker 
behovsprövning och verkställighet av insatser inom vård och omsorg. 

Syftet med riktlinjerna är att: 

- Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser inom vård och omsorg. 

- Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och 
rättssäkerhet 

- Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas  

Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
kommunen riktlinjer. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, 
förarbeten till gällande lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt 
inriktning i socialnämndens mål och resultatstyrning. 

Förändringar i föreslagna nya riktlinjer innebär: 

- Beslut enligt 4:2 SoL utan utredning med biståndsbedömning tas bort 
- Matdistributionen: Innan beslut om matdistribution tas, 

ska andra insatser övervägas. Hos personer med mindre omfattande behov av 
hjälp och stöd kan inköp vara ett bättre alternativ för att stimulera 
självständighet. 
I beaktande ska även tas att det finns ett stort utbud i samhället av färdigmats 
produkter i affärer och färdiglagad mat från restauranger. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

- Tvätt: tvätt var fjortonde dag 
- Städ: städ var tredje vecka 
- Avlösarservice: avlösarservice kan beviljas som anhörigstöd vilket innebär 

att bistånd ges upp till tolv timmars avgiftsfri avlösning per månad. Tid kan 
inte sparas till nästkommande månad. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 103 

Riktlinjer Biståndsbedömning vård och omsorg 2021-05-25 

Riktlinjer för biståndshandläggning och bedömning 2018-05-15 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 87 Uppdatering av riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 
Ärendenummer SOC 2021/51 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har framarbetat förslag på revidering av riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd för att säkerställa en rättssäker behovsprövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd. Riktlinjerna tar utgångspunkt på samverkan mellan 
försörjningsstödshandläggare och arbetsmarknadskoordinatorer för att få att med 
utgångspunkt i den enskildes delaktighet skapa projektion och stegförflyttning 
mot självförsörjning och avslut av försörjningsstödstagande. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 95 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2021-06-09 

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2021-05-21 

Bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten (SoL), 
2020-09-30 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 88 Nya lokaler Återbruket 
Ärendenummer SOC 2021/58 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och beslutar att Återbruket flyttar ut 
till handelsplatsområdet 2021-09-01 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Återbruket, organisatoriskt tillhörande Arbetsmarknadsenheten sedan 
2021-03-01, finns idag på Drivågatan 2 i Älmhult. En förfrågan från Ingka 
centres Sverige AB har inkommit gällande om Återbruket vill flytta in på 
Handelsplatsområdet i Älmhult. Denna flytt skulle innebära ett utökat samarbete 
med IKEA varuhus som ett led för en cirkulär ekonomi samt kunna utveckla och 
forma samarbete med arbetsträningsplatser och en ny verksamhetsdel i form av 
ett återbruksbyggvaruhus. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21 

Socialnämndens utskott 2021-06-02 § 99 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 89 Utredning av skyddsplaceringar 
Ärendenummer SOC 2021/26 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag att arbeta för att ingå i 
samverkansarbetet enligt samverkansdokument 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav 2021-03-24 § 22 förvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheterna att genomföra skyddat boende i vanliga lägenheter 
genom nätverkande med andra kommuner. Utredningen ska redovisas på 
socialnämndens sammanträde i juni 2021. 
Förvaltningen har utrett förutsättningarna till samverkande med andra 
kommuner utifrån samverkansarbetet, där flera kommuner deltar för 
samverkan utifrån skyddsärenden. Utredningen har visat på att förutsättningarna 
finns för att ingå i samverkansarbetet och föreslår socialnämnden att bifalla 
förvaltningens förslag till inträde i samverkansarbetet. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 

SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter 

Samverkansdokument för kommunnätverket 

Socialnämnden § 22, 2021-03-24 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

    

  

  

   
 

 
  

  
      

 
   

  
 

   

 

 

  
 

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 

• 
• 

32 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 90 VoB Kronoberg åresredovisning 2020 
Ärendenummer SOC 2021/61 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VoB Kronoberg 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del 
förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
VoB Kronoberg har inkommit med en årsredovisning för året 2020. Den 
ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens 
kvalité och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatt medel förvaltas så effektivt som 
möjligt. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp ekonomisk 
buffert vilket ger stabilitet till VoB:s organisation som helhet. 

Det ekonomiska resultatet för 2020 är ett överskott om 488 tkr. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

VoB Kronoberg årsredovisning 2020, inkom 2021-05-25 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 91 Åtgärdsplan för externa placeringar 
Ärendenummer SOC 2021/44 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till handlingarna 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet
 Inom ramen för förvaltningens uppdrag, med att arbeta med åtgärder för en 
budget i balans, har åtgärdsplan med samtliga aktiviteter som pågår inom Individ 
och Familjeomsorgen för att minska kostnader för externa placeringar upprättats. 
Åtgärdsplanen följs upp på socialnämndens utskott varje månad och på 
socialnämnden i juni och december. Ledningsgruppen för Individ och 
Familjeomsorgen följer upp pågående aktiviteter utifrån åtgärdsplanen på varje 
ledningsmöte. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-04 

Åtgärdsplan minska kostnader externa placeringar 2021-06-07 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 92 Åtgärdsplan för försörjningsstödstagandet 
Ärendenummer SOC 2021/45 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens tar del av informationen och lägger ärendet till handlingarna 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för förvaltningens uppdrag, med att arbeta med åtgärder för en 
budget i balans, har åtgärdsplan med samtliga aktiviteter som pågår inom Individ 
och Familjeomsorgen för att minska försörjningsstödstagandet upprättats. 
Åtgärdsplan följs upp på socialnämndens utskott varje månad och på 
socialnämnden i juni och december. Ledningsgruppen för Individ och 
Familjeomsorgen följer upp pågående aktiviteter utifrån åtgärdsplanen på varje 
ledningsmöte. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-04 

Åtgärdsplan minska försörjningsstödstagandet 2021-06-07 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 93 Vårdhygienmätning 2021 
Ärendenummer SOC 2021/59 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om 
socialförvaltningens medverkan i den nationella vårdhygieniska 
observationsmätningen PPM-BHK samt kvalitetsprojektet med hygienombud i 
varje verksamhet och deras utbildning. 

Informationen presenteras med hjälp av en powerpoint. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 94 Uppdrag om att titta på digitaliseringen i 
socialförvaltningens verksamheter 
Ärendenummer SOC 2021/37 

Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningen får i uppdrag att inför budgetbeslutet och beslut om 
verksamhetsplan för 2022 redovisar vad de 7,6 miljonerna till investering i 
digitalisering ska användas till mer konkret samt på vilket sätt dessa 
investeringar ger besparingar och/eller förbättringar i verksamheten 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen får vid socialnämndens sammanträde 2021-03-24 § 21 i 
uppdrag att till sammanträdet i juni presentera effekterna av den digitalisering 
som genomförts i verksamheterna. 

Redovisning ska avse perioden 2019-2020 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Socialnämndens beslut 2021-04-21, § 39 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
John-Arne Sandström (C) yrkar följande: 

Socialförvaltningen får i uppdrag att inför budgetbeslutet och beslut om 
verksamhetsplan för 2022 redovisar vad de 7,6 miljonerna till investering i 
digitalisering ska användas till mer konkret samt på vilket sätt dessa 
investeringar ger besparingar och/eller förbättringar i verksamheten 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta i enlighet med John-
Arne Sandströms (C) yrkande och finner att nämnden gör så. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialchef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 95 Kompletterande frågor och tid för inspektion 
Inspektionen för vård och omsorg 
Ärendenummer SOC 2021/34 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och meddelar Inspektionen för vård 
och omsorg tid för inspektion. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) önskar svar på kompletterande frågor: 
har ni gjort en lex Sarah gällande försenade barnutredningar? Vi uppmärksammade i 

mars att media skrev något som kunde uppfattas som en sådan lex Sara. 
Socialnämnden har inte gjort en lex Sarah gällande försenade utredningar under 
2021. 

finns det en utredning till den lex Sarah rapport som skickades in? 
Lex Sarah utredningen är under slutförande som kommer insändas till IVO efter 
avslut. 
Verksamhetschef Individ och Familjeomsorgen (IFO) återkopplar svaren till IVO. 

IVO önskar prata i ett digitalt möte med socialsekreterare barn och familj 
tisdagen den 21 september, förslagsvis kl. 10.00-11.00. Inför det mötet vill IVO 
att socialsekreterarna ska ha tagit del av nämndens yttrande och förberett vad de 
vill framföra till IVO inför mötet med nämnden. Mötet kommer utgå ifrån vad 
socialsekreterarna har att säga, IVO kommer inte ha förberedde frågor. 

IVO önskar därefter träffa nämnden vid ett fysiskt möte torsdagen den 23 
september, förslagsvis kl 9.00 – 12.00. Från förvaltningen önskar IVO även att 
verksamhetschef IFO, förvaltningschef, enhetschef Barn och Familj samt 
Utvecklings- och administrationschef. Förvaltningen kan även själva ha med 
andra personer som förvaltningen anser är viktiga för mötet. IVO kommer några 
veckor innan mötet skicka ut frågor inför mötet. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 

Information från Inspektionen för vård och omsorg IVO 2021-06-07 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

https://10.00-11.00


  

 

  
  

~ Älmhults 
19i kommun 

39 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-06-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Inspektionen för vård och omsorg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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