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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25   

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M) 
Vidar Lundbäck (C) 
Lars Ingvert (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Silvia Lobos (S) 
Elin Nilsson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) 
John-Arne Sandström (C) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Annette Ljunggren (M) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
Malin Malmsten, socialsekreterare 
Elin Görbring, administrations och utvecklingschef 
Ingrid Göransson, verksamhetschef 
Liil Nilsson, verksamhetschef 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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 2021-08-25   

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Val av justerare 
 

 
 Fastställande av föredragningslistan 

 

 
§ 96 Delegeringsbeslut 

 

4 
§ 97 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2:a stycket 

punkt 1 lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) 

 

5 - 6 

§ 98 Månadsrapport 
2020/98 

7 - 8 
§ 99 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 

2021/41 

9 - 10 
§ 100 Ansökan om föreningsbidrag 2021, 

Kvinnojouren Märta 

2021/14 

11 - 12 

§ 101 Återrapportering på pausning av klinten 
2020/3 

13 
§ 102 Avdelningen Klinten 

2020/3 

14 
§ 103 Begäran om uppgifter från Polismyndigheten 

2021/63 

15 - 16 
§ 104 Sekreterarskap socialnämnden 

2021/50 

17 
 Övrigt 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer  
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på 

socialnämndens sammanträde 2021-08-25 
 

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 
2021-06-01-2021-07-31  

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-06-01-2021-07-31 

LSS-handläggare, enhetschef (LSS) Delegerade beslut för perioden 
2021-06-01-2021-07-31 

Biståndshandläggare (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-06-01-2021-07-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen) Delegerade beslut för perioden 
2021-06-01-2021-07-31 

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2020/98 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per juli månad en prognos om 384,3 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 2,7 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. 
 
2021-06-21, § 93 2021/63, beslutar kommunfullmäktige att tillföra 
Socialnämnden 8 miljoner kronor för att i första hand arbeta för att få fler 
människor till egen försörjning och därmed minska behovet av ekonomiskt 
bistånd. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 
 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 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 SN beslut 2020-12-16 § 134 SOC 2020/90 
 KF beslut 2021-06-21, § 93 2021/63 

 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 
Ärendenummer SOC 2021/41 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 2 2021 (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 2021 (1 
april – 30 juni). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till IVO i 
augusti 2021. 
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Socialnämnden 
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Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-12 

 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer  
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 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Ansökan om föreningsbidrag 2021, 
Kvinnojouren Märta 
Ärendenummer SOC 2021/14 
 

Socialnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till nästa sammanträde samt presidiet får i uppdrag att 

samtala med presidierna i Markaryd och Ljungby gällande en ny gemensam 
överenskommelse för Kvinnojouren Märta. 

 

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. 
Kvinnojouren ansöker om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 om 
110.000kr. Bidraget ska gå till del av lokalkostnader för föreningen. Föreningen 
har haft kontakt med tre stycken kvinnor från Älmhult under 2020 och 
föreningens stödåtgärder har under 2020 ökat med ca 50% jämfört med under 
2019. 
 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 Ansökan om föreningsbidrag daterad 2021-06-15 

 Riktlinjer för föreningsbidrag till verksamheter inom socialnämndens område, 
2016-02-29 
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 2021-08-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar på återremiss av ärendet till nästa sammanträde samt 
att presidiet får i uppdrag att samtala med presidierna i Markaryd och Ljungby 
gällande en ny gemensam överenskommelse för Kvinnojouren Märta.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta i enlighet med Vidar 
Lundbäcks (C) förslag och finner att nämnden gör det. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kvinnojouren Märta 
Ekonomienheten 
För åtgärd 
Administrativ handläggare socialförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 101 Återrapportering på pausning av klinten 
Ärendenummer SOC 2020/3 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden tackar för återrapporteringen och lägger den till handlingarna 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
En planering för pausning av avdelningen Klinten på Almgården startade direkt 
efter socialnämndens beslut i juni 2021. I dagsläget finns där tre platser som inte 
är belagda och sju stycken som är belagda. Ingen har flyttat in på avdelningen 
sedan beslutet om pausningen. Det har heller inte flyttat ut någon från 
avdelningen. 
 

Beslutsunderlag 
  Socialnämndens beslut 2021-06-16 § 81 
 
_____
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 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Avdelningen Klinten 
Ärendenummer SOC 2020/3 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden besluta att avsluta pausen på avdelningen Klinten. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
På avdelningen Klinten, på Almgården, som nämnden tog beslut om att pausa 
finns det 3st tomma lägenheter.  
Socialnämndens utskott föreslår socialnämnden besluta att avsluta pausen på 
avdelningen Klinten. 
 

Beslutsunderlag 
  Socialnämndens utskott 2021-08-11 § 150 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef VoO 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-08-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 104 Sekreterarskap socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2021/50 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingen.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnd 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) lyfter problematik kring ersättare för ordinarie sekreterare som 
jobbar för socialförvaltningen. 
Lars Ingvert (S) yrkade på socialnämndens sammanträde 2021-05-19 att 
socialförvaltningen skyndsamt skulle återrapportera om hur frågan löses.  
Kommunkansliet har sedan tidigare tagit fram ett förslag till centralisering av 
nämndsekreterare. Vid tillfället då valde socialförvaltningen att avvakta detta. 
Utveckling- och administrationschef återupptar dialog med kanslichef kring 
centralisering av socialnämndens sekreterare vilket leder till att beslut tas om att 
socialförvaltningen budgetväxlar med kansliet om nämndsekreterarroll med 
tillhörande arbetsuppgifter som är i behov för socialförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

 Socialnämndens protokoll 2021-05-19 
 
_____ 
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