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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-12-15 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-12-15 2022-01-06 

Anslagstid  
2021-12-16 – 2022-01-05  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M), ordförande  
Vidar Lundbäck (C)  
Lars Ingvert (S)  
Jakob Willborg (M)  
Annette Ljunggren (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Ann Johansson (S)  
Elin Nilsson (S)  
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Gull-Britt Tranvik (SD)  
 
Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) ers: Silvia Lobos (S) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Elin Görbring, utveckling- och administrationschef  
Amanda Olsson, nämndssekreterare 
Christoffer Mowide, nämndssekreterare 
Åsa Svensson, tf. verksamhetschef VoO 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF 
Liil Nilsson, tf. verksamhetschef IFO, § 144-149 
Per Elmgren, chefscontroller, § 144-148 
Emma Flygare, verksamhetsutvecklare, § 152 
Ann Lilja, enhetschef IFO, § 155-156 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 144 Val av justerare 
 

5 
§ 145 Fastställande av föredragningslistan 

 

6 
§ 146 Delegeringsbeslut 

 

7 
§ 147 Månadsrapport 

2021/87 

8 - 9 
§ 148 Verksamhetsplan 2022 

2021/95 

10 - 11 
§ 149 Plan för intern kontroll 2022 

2021/70 

12 - 13 
§ 150 Meddelande till socialnämnden 

2018/34 

14 
§ 151 Skrivelse om julklapp till brukare i daglig 

verksamhet 

2021/14 

15 - 16 

§ 152 Klagomålshantering på Solgården 
2021/88 

17 
§ 153 Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal 

för Solgårdens intraprenad 

2021/108 

18 - 19 

§ 154 Information om arbetsmiljö inom individ-och 
familjeomsorgen 

2021/109 

20 

§ 155 Avtal om nytt kontrakterat jourhem 
2021/110 

21 
§ 156 Information om rekrytering av familjehem 

2021/106 

22 
§ 157 Medarbetarenkät 2021 

 

23 
§ 158 Ansökan om föreningsbidrag, Eritreanska 

föreningen i Älmhult 

2021/98 

24 - 25 

§ 159 Övrigt 
 

26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utser Lars Ingvert (S) att justera protokollet jämte ordföranden.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Fastställande av föredragningslistan 
 

Socialnämndens beslut 
 Lägger till ärendet Ansökan om föreningsbidrag, Eritreanska föreningen i 

Älmhult i ärendelistan. I övrigt fastställs dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Delegeringsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på socialnämndens 

sammanträde 2021-12-15 och lägger dem till handlingarna.  
 

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 

Delegat Period 
IFO Socialnämnden 2021-11-01 – 2021-11-30 

LSS-handläggare (LSS) 2021-11-01 – 2021-11-30 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2021-11-01 – 2021-11-30 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2021-11-01 – 2021-11-30 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2021-11-01 – 2021-11-30 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2021-11-01 – 2021-11-30 

IFO Familjerätten 2021-11-01 – 2021-11-30 

Ordförandebeslut  2021-11-10 – 2021-12-08  

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 147 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2021/87 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter november och lägger den 

till handlingarna. 
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge nämnden månatliga 

uppdateringar kring barnutredningar. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen per den sista november ligger i linje med den muntliga dragning som 
genomfördes efter utfallet per den sista oktober. I dragningen flaggades att en 
genomlysning gällande statsbidragen pågår och som kommer att påverka 
resultatet på ett positivt sätt. Genomlysningen är i det närmaste klar och innebär 
en prognostiserad ökad intäkt för 2021 i sin helhet med 4, 5 mkr. Detta påverkar 
prognosen per sista november som därför kommer att förbättras till totalt 5,7 
mnkr, som alltså nästan uteslutande förklaras av prognostiserade ökade intäkter 
inom vård och omsorg. Kostnadsmassan beräknas uppgå till 451,7 mkr och 
intäkterna bedöms till 75,7 mkr. Det betyder att utfallet för 2021, netto, 
prognostiseras till 376.0 mkr som ska ställas mot en budget som uppgår till 
381,6 mkr. Månadsrapporten per den sista november visar på ett prognostiserat 
överskott på 5,7 mnkr som i huvudsak förklaras av ökade intäkter jämfört med 
föregående prognos. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-11 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet  
Marie Rosenquist (S) yrkar på att nämnden även ska få månatliga uppdateringar 
kring barnutredningar från IFO. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 148 Verksamhetsplan 2022 
Ärendenummer SOC 2021/95 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställer verksamhetsplanen för 2022 med ändring av tabellen om 

driftbudget 2022–2024 på sidan 5 av verksamhetsplanen där posterna 
Ledsagare SoL och Kontaktperson SoL flyttas från Omsorg 
Funktionsvariation till Individ och familjeomsorgen. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till socialnämndens verksamhetsplan 2022. 
Kommunfullmäktige har den 22 november 2021 beslutat om budgetram för 
socialnämnden 2022.  
Socialnämnden har att besluta om verksamhetsplan 2022 bestående av aktiviteter 
för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2022, driftbudget, 
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. 
Driftbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är den beslutade ramen 
för 2022 - 385 804 tkr. Vidare är den beslutade investeringsbudgeten för år 2022 
- 6 798 tkr. 
Budget 2022 innehåller ingen buffert för eventuella volymökningar utöver ovan. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-10 

• Socialförvaltningens verksamhetsplan 2022 daterad 2021-12-10 

• Bilaga 1. Investeringsanslag SN 2022 plan 2023–2033 daterad 2021-12-10 

• Bilaga 2. Investeringsram SN 2022 plan 2023–2033 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar att flytta posterna Ledsagare SoL och 
Kontaktperson SoL från Omsorg Funktionsvariation till Individ och 
familjeomsorgen i tabellen om driftbudget 2022–2024 på sidan 5 av 
verksamhetsplanen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga chefer inom socialförvaltningen 
Socialchef 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Plan för intern kontroll 2022 
Ärendenummer SOC 2021/70 
 

Socialnämndens beslut 
 Anta planen för intern kontroll 2022 daterad 2021-12-15. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen ansvarar för framtagande av socialförvaltningens plan för 
intern kontroll samt för att denna följs upp årligen.  
Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att 
upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Arbete med den interna kontrollen är 
ett utvecklingsarbete. En process som pågår och utvecklas tillsammans med 
verksamheterna. Även för den interna kontrollen finns det begränsade resurser, 
varför insatserna måste koncentreras till de områden där riskerna att fel kan 
uppstå är störst. 
Intern kontrollplan 2022 för socialnämnden, bygger på en genomförd riskanalys 
tillsammans med berörda tjänstepersoner på socialförvaltningen. Riskanalysen 
har genomförts genom en initial kartläggning av potentiella risker på respektive 
enhet tillsammans med en genomgång av tidigare identifierade risker inom 
arbetet för intern kontroll.  
Riskerna har därefter värderats i riskmatris och en prioritering har gjorts kring 
vilka risker som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2021. 
Förslag till intern kontrollplan för 2022 har tagits fram av förvaltningsledningen 
och förslaget har sedan behandlats under en workshop med politiker från 
socialnämndens utskott 2021-12-01. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-09 

• Intern kontrollplan för 2022, socialnämnden daterad 2021-12-15 

• Socialnämndens utskott beslut 2021-12-01, § 223 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17, § 149 

• Tjänsteskrivelse om kommungemensamma mål för intern kontroll 2022 
daterad 2021-06-28 

• Kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 150 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2021/88 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen av meddelanden 2021-12-15 och lägger dem till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas socialnämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 
1. Tekniska nämnden § 114/2021 – Namnbyte för kostenheten 
2.  Brev från lagmannen i Förvaltningsrätten i Växjö om läkarintyg i LVU-mål 
3.  Länsstyrelsen i Kronobergs läns löpande granskning av beslut om tillstånd 

och tillsynsbeslut enligt alkohollagen  
4.  Kommunstyrelsen § 235/2021 - Revidering av Övergripande 

verksamhetsplan för ledning och styrning – ekonomiprocessen 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2021-12-15 
 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 151 Skrivelse om julklapp till brukare i daglig 
verksamhet 
Ärendenummer SOC 2021/108 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden bifaller förslaget i skrivelsen daterad 2021-11-29. 
2. Socialnämnden beslutar att även omfatta brukare på Återbruket.    
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Insatsen daglig verksamhet beviljas efter slutförd utredning om insats via LSS 
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Älmhults kommuns 
dagliga verksamhet bedrivs i tex kommunhusets cafeteria, secondhandbutiken 
vid biblioteket och de fixartjänster som hjälper till i kommunens olika 
verksamheter. 
60 personer beviljas för nuvarande insatsen. Detta genererar en kostnad om 12 
000 kr om alla får ett presentkort på ett värde av 200 kronor. Genom att 
deltagare inom daglig verksamhet får julklapp av Älmhults kommun kan de 
känna sig uppskattade och jämlika med andra kommunanställda. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 

• Skrivelsen Ge personer i daglig verksamhet en julklapp från Lars Ingvert (S) 
och Eva Ballovarre (S) daterad 2021-11-29 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämndens ska besluta 
om att genomföra skrivelsens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall med 
Lars Ingverts (S) m.fl. yrkande med tilläggsyrkande på att även brukare vid 
Återbruket ska omfattas. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) m.fl. yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Nusreta 
Kurtanovic Nilssons (C) m.fl. tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat 
så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 152 Klagomålshantering på Solgården 
Ärendenummer SOC 2021/110 
 

Information 
Verksamhetsvecklare Emma Flygare redovisar enligt önskan från nämnden 
2021-11-17, § 143, arbetet kring de utredningar gällande Solgården som skett 
under året och de resultat och brister som de uppvisat. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Avtal kring Solgårdens intraprenad 
Ärendenummer SOC 2018/34 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen:  

 Avslå ansökan om fortsatt intraprenad av Solgården. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Solgårdens vård- och omsorgsboende har bedrivits i form av intraprenad sedan 
2018-09-01. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige, 2018-08-27, § 190, och 
avsåg en tidsperiod om tre år.  
Enligt policy för intraprenad i Älmhults kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2020-11-23 § 168, upphör avtalet automatiskt när 
avtalstiden löper ut såvida ingen överenskommelse nås om förlängning. Begäran 
om förlängning skall enligt punkt 5.5 av policyn 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, när tre månader kvarstår innan gällande avtal löper ut. 
Med anledning av intraprenadens sent inkomna ansökan om förlängning av 
intraprenadsavtal gällande Solgården föreslog socialnämnden 2021-06-16, § 80, 
kommunfullmäktige att beräkna tid för beslut från datum då ansökan inkom och 
att nuvarande avtal förlängs under tiden för utredning av ansökan. 
Kommunfullmäktige fattade beslut enligt socialnämndens förslag 2021-09-27, § 
124. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2021-12-01, § 221 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27, § 124  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ansökan om förlängning av intraprenadsavtal inkommen 2021-06-04 

• Riktlinjer för intraprenader i Älmhults kommun, fastställd 2008-10-27, § 152 

• Överenskommelse om intraprenad mellan Älmhults kommun och Solgården 
fastställd 2018-08-14, §147 

• Policy för intraprenad i Älmhults kommun, fastställd 2020-11-23, § 168 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elin Nilsson (S), Lars Ingvert (S), Gun-Britt Cedergren (KD) och Vidar 
Lundbäck (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Marie Rosenquist (M) yrka ändra kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i 
förvaltningens beslutsförslag.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Solgården 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 154 Information om arbetsmiljö inom individ-och 
familjeomsorgen 
Ärendenummer SOC 2021/109 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg besvarar frågor från föregående sammanträdet 2021-
11-17, § 143, gällande arbetsmiljön inom kommunens individ och 
familjeomsorg. 
_____ 

 

20



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 155 Avtal om nytt kontrakterat jourhem 
Ärendenummer SOC 2021/106 
 

Information 
Stödenhetens enhetschef Ann Lilja informerar om nytt framtaget avtal för nya 
kontrakterade jourhem. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Information om familjehemsverksamhet 
 

Information 
Stödenhetens enhetschef Ann Lilja informerar om arbetet med att rekrytera nya 
familjehem. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 157 Medarbetarenkät 2021 
Ärendenummer SOC 2021/98 
 

Information  
Socialchef Jenny Smedberg informerar om den genomförda medarbetarenkäten 
och de resultaten man kunnat utläsa från sammanställda svaren. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 158 Ansökan om föreningsbidrag, Eritreanska 
föreningen i Älmhult 
Ärendenummer SOC 2021/14 
 

Socialnämndens beslut 
 Avslår Eritreanska föreningen i Älmhults ansökan om föreningsbidrag 2021 

om 20 000 kronor. 
 

Motivering  
Socialnämnden motiverar sitt beslut med att de bidragspunkter som presenteras i 
ansökan inte faller inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden välkomnar 
dock en ny ansökan nästa år med fokus på arbete med integration. 
 

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. 
 
Eritreanska föreningen i Älmhult syftar till att undervisa sina medlemmar kring 
deras bakgrund. Detta görs genom undervisningar från deras olika medlemmar 
om språk och historia enligt ett förbestämt schema. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2021-12-01, § 220 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-18 

• Ansökan om föreningsbidrag daterad 2021-11-03  

• Riktlinjer för föreningsbidrag till verksamheter inom socialnämndens område 
fastställda 2016-03-03, § 43 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens/socialnämndens utskotts förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Eritreanska föreningen i Älmhult 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 159 Övrigt 
 

Information 
Mediciniskt ansvarig sjuksköterska och tf. verksamhetschef för Vård och 
Omsorg Åsa Svensson informerar om nuvarande läget kring Covid. 
_____  
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