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Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Marie Rosenqvist (M)
Vidar Lundbäck (C) deltar digitalt
Lars Ingvert (S)
Gull-Britt Tranvik (SD) § 1-6 deltar digitalt
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S) deltar digitalt
Elin Nilsson (S) deltar digitalt
Jakob Willborg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) § 4-9 deltar digitalt
Gun-Britt Cedergren (KD) deltar digitalt
Tjänstgörande ersättare
Irene Svensson (S) § 1-3, 7-9 deltar digitalt
Annette Ljunggren (M) § 1-6 deltar digitalt
Predrag Jankovic (V) § 7-9 deltar digitalt

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Sara Stigsdotter Dahlberg, verksamhetschef
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar digitalt
Amanda Svensson, nämndsekreterare
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef deltar digitalt
Katja Berggren, socialsekreterare deltar digitalt
Elin Görbring, verksamhetsutvecklare deltar digitalt
Liil Nilsson, verksamhetschef
Ingrid Göransson, verksamhetschef
Anna Uppsäll, enhetschef rehab
Mirjam Jönsson, enhetschef VoO
Sven Bondesson, enhetschef VoO

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Socialnämnden

Ärenden
Val av justerare
§1

Fastställande av föredragningslistan

4

§2

Utvalt delegeringsbeslut

5

§3

Hjälpmedelsinformation

6

§4

Månadsrapport efter december 2020

7-9

§5

Kravbrev från Crusner advokatbyrå gällande
vanvård och övergrepp i fosterhem

10 - 11

§6

Information kring särskilt boende

12 - 14

§7

Ny enhetsorganisation Individ och
Familjeomsorgen

15

§8

Diskussion kring Druvan

16

§9

Övrigt

17

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 1 Fastställande av föredragningslistan
Ärendenummer

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lyfter ur ärendet om Delegeringsbeslut samt Barnens bästa
2. Socialnämnden godkänner därefter föredragningslistan

Beslutsnivå
Socialnämnden
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

4

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

[Ii] Älmhults
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 2 Utvalt delegeringsbeslut
Ärendenummer

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Handläggare Katja Berggren presenterar utvalt delegeringsbeslut gällande
ekonomiskt bistånd.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 3 Hjälpmedelsinformation
Ärendenummer

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Anna Uppsäll är inbjuden till socialnämnden för att svara på frågor
gällande hjälpmedel. Nämnden diskuterar vad som gäller om en invånare önskar
ett hjälpmedel och vilka hjälpmedel som kommunen kan erbjuda invånaren via
hjälpmedelsabonnemang. För övriga hjälpmedel som kommunen inte
tillhandahåller får invånaren vända sig till den öppna marknaden för att inhandla
önskat hjälpmedel.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(3)

Socialnämnden

§ 4 Månadsrapport efter december 2020
Ärendenummer SOC 2020/34

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en checklista att använda vid
placeringar inom IFO. Checklistan ska återrapporteras till utskottet under
februari.
3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en djupare förklaring till nästa
sammanträde kring försörjningsstödets siffror.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Verksamhet (tkr)

Utfall
201231
Prel.bokslut

Bokslut
2019

Budget
2020

Prognos
dec 2020

Avvikelse
budget /
Prognos

Förvaltningschef

-2 751

10 990

25 453

-2 751

28 204

IFO

90 085

62 896

49 521

90 085

-40 564

Myndighet

41 812

37 370

46 008

41 812

4 196

Vård - och Omsorg

80 486

65 782

62 865

80 786

-17 921

OF

77 061

75 405

69 445

77 061

-7 616

Resursfördelning

88 835

97 829

91 931

88 835

3 096

0

0

6 795

0

6 795

375 528

350 273

352 018

375 828

-23 810

Utvecklingsmedel
Summa

k
uppföljningen efter december visar ett underskott mot budgeterade medel med
23 810 tkr. Detta är en försämring med 1 047 tkr mot prognos efter november.
Den största anledningen till den försämrade prognosen är främst fortsatt höga
kostnader för skyddsplaceringar och placeringar av vuxna men även höga
kostnader av utbetalt försörjningsstöd samt personalkostnader. Kostnader
kopplade till pandemin påverkar socialnämndens underskott.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Socialnämnden

Totalt har nämnden erhållit 5,6 mkr för lönekompensation år 2020. Eftersom
lönerevisionen inte var klar i november var lönerevisionen inte hanterad vare sig
i budget eller prognos i novembers månadsrapport. I nuvarande månadsrapport är
lönerevisionen kompenserad i budget och upptagen i prognosen, därav
förändringen mot november månads prognos.
Älmhults kommun ansökte 2020-08-27 om 6,7 mkr i statligt stöd för
merkostnader inom omsorgen av äldre och personer med funktionshinder under
perioden februari till augusti, varav 4,8 mkr rörde merkostnader inom
socialförvaltningen. 2020-11-27 meddelades att Älmhults kommun beviljats 4,3
mkr, 91,4% av kommunens beviljade ansökningsbelopp. 91,4 % är ett nyckeltal
beslutat av Socialstyrelsen och gäller för samtliga kommuner/regioner.
2020-11-30 ansökte Älmhults kommun om 5,6 mkr i statligt stöd för
merkostnader inom omsorgen av äldre och personer med funktionshinder under
perioden september till november. Sökta medel med 90 % av den totala ansökan,
5,1 mkr, har tillförts resultatet då det är en förväntad intäkt.
Att inte tillsätta vakanta tjänster på ledningsnivå har under året gett en besparing
på 2,7 mkr. Satsningen på extratjänster har gjort att 34 personer har gått från
försörjningsstöd till egen försörjning och lett till en minskning av utbetalt
försörjningsstöd på 2,6 mkr. Socialnämndens beslut i juni 2020 att minska
antalet korttidsplatser med 8 ger en beräknad besparing för 2020 på 1 750 tkr.
Socialnämndens beslut i oktober 2020 att minska antalet platser på vård- och
omsorgsboende med 8 vilket ger en beräknad besparing på helåret på 5,3 mkr.
Intäkterna från Migrationsverket beräknas år 2020 bli 1 419 tkr lägre än
budgeterat på grund av att flera medborgare har gått ur Försäkringskassans
etableringsersättning men också att förväntade intäkter för ensamkommande
barn och unga är lägre än förväntat.
Verksamheterna arbetar aktivt för att minska kostnaderna. Åtgärder som pågår är
att minska personalkostnader genom åtgärder som införande av digitala system
samt samplanering av schema utifrån brukares behov. En enhet för hantering av
bemanning för att täcka behov ute i respektive enhet samt hantera
vikarieanskaffning är under formning. Chefer har utbildats i
bemanningsekonomi och en översyn av verksamhetssystemen TimeCare och
TES sker i syfte att se hur de kan användas mer optimalt.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 3(3)

Socialnämnden

 Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och omsorgsboende,
daterad 2021-01-21

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenqvist (M) tilläggsyrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram
en checklista att använda vid placeringar inom IFO. Checklistan ska
återrapporteras till utskottet under februari.
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar på en djupare förklaring till nästa
sammanträde kring försörjningsstödets siffror.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Marie
Rosenqvists (M) yrkande och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Nusreta
Kurtanovic Nilssons (C) yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Socialchef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 5 Kravbrev från Crusner advokatbyrå gällande
vanvård och övergrepp i fosterhem
Ärendenummer SOC 2020/97

Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden beslutar att besti·id
2020-12-08.

skadeståndskrav daterat

Beslutsnivå
Socialnämnden

Jäv
Vidar Lundbäck (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet

Sammanfattning av ärendet
Älmhults koilllllun har mottagit ett skadeståndskrav från
1 000 000 kronor. Kravet har framställts via
Advokatbyrå.
Det framställda skadeståndskravet gnmdar sig på att
under den tid
han har varit placerad i fosterhem inom Ähnhults kommun, 1967-1976, har
utsatts för vanvård, övergrepp och försummelse varvid Älmhults koilllllllll har
brnstit i sin tillsyn.
Älmhult kommuns inställning är att tillsyn har skett lmder aktuell period och att
det därför saknas grnnd för skadeståndskravet.

Beslutsunderlag
• Skadeståndskrav daterat 2020-12-08
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) yrkar bifall till beslutet
Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) instämmer i yrkandet
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Crusner Advokatbyrå, Monica Crusner

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 6 Information kring särskilt boende
Ärendenummer SOC 2020/3

Socialnämndens beslut
1. Stängningen av 8 platser på särskilt boende utökas till 9 stycken
2. 11 platser på särskilt boende pausas tillsvidare
3. En återkoppling på hur det ser ut i verksamheten önskas till aprils
sammanträde

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Enhetscheferna Mirjam Jönsson och Sven Bondesson presenterar för nämnden
verksamhetens förslag på hur och vart man kan stänga de beslutade 8 platserna
på särskilt boende. Mirjam berättar även för nämnden hur det ser ut i dagsläget
med de som väntar på plats i ett särskilt boende i kommunen.

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ajournering kl. 11:05 – 11:20
Marie Rosenqvist (M) yrkar på att utöka stängningen av 8 särskilt boende platser
till 9 stycken.
Vidar Lundbäck (C) yrkar på att 11 stycken platser pausas tillsvidare.
Marie Rosenqvist (M) yrkar på en återkoppling om situationen i april.
Lars Ingvert (S) yrkar att man utökar bemanningen motsvarade en halv tjänst per
avdelning på särskilt boende.
Ann Johansson (S) yrkar bifall till Lars Ingverts förslag.
Vidar Lundbäck (C) yrkar avslag på Lars Ingverts yrkande med anledning av det
ekonomiska läget.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(3)

Socialnämnden

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Marie
Rosenqvists (M) yrkande om utökning av stängda platser och finner att nämnden
gör så.
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Vidar Lundbäcks
(C) yrkande och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Marie
Rosenqvists (M) yrkande om återkoppling och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar nämnden om de ämnar tilläggsbesluta enligt Lars Ingverts (S)
yrkande och finner att nämnden inte beslutar enligt yrkandet.
Votering begärd av Lars Ingvert (S)
Ordförande bestämmer beslutsgången till följande:
Ja-röst läggs för avslag till Lars Ingverts (S) yrkande
Nej-röst läggs för bifall till Lars Ingverts (S) yrkande
Omröstningsresultat
Med 6 stycken Ja-röster mot 5 stycken Nej-röster beslutar nämnden att avslå
Lars Ingverts (S) yrkande.
Ledamot

Ja-röst

Marie Rosenqvist (M)

X

Jakob Willborg (M)

X

Vidar Lundbäck (C)

X

Nusreta Kurtanovic
Nilsson

X

Annette Ljunggren (M)

X

Nej-röst

Gun-Britt Cedergren (KD) X
Irene Svensson (S)

X

Lars Ingvert (S)

X

Ann Johansson (S)

X

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

Elin Nilsson (S)

X

Silvia Lobos Tomote (S)

X

_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Verksamhetschef VoO
Socialchef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 7 Ny enhetsorganisation Individ och
Familjeomsorgen
Ärendenummer SOC 2021/4

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Individ- och Familjeomsorgen har under lång tid haft ett högt ärendeinflöde och
ett högt antal insatser som pågått under långa tider. En genomlysning av hur
processflöden och samverkan i verksamheten fungerar har genomförts.
Genomlysningen har påvisat brister i samverkan mellan myndighetsutövningen
och verkställigheten i flera delar av processerna. Verksamheten har under flera
år haft en hög omsättning på medarbetare. Vid avslutningssamtal har flertalet
medarbetare givit uttryck för att arbetstyngden och en bristande samverkan inom
verksamheten medfört att de valt att avsluta sin anställning i verksamheten.

Beslutsunderlag
 Organisationsbild förslag till ny enhetsorganisation inom Individ och
Familjeomsorgen
 Tidsplan för organisationsförändringen
 Riskbedömning daterad 2020-12-15
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 8 Diskussion kring Druvan
Ärendenummer SOC 2021/5

Socialnämndens beslut
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av grupp- och
serviceboenden. Planen ska göras på 3års period respektive 12års period.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Liil Nilsson är inbjuden för att svara på frågor under nämndens
diskussion kring Druvan. Liil presenterar verksamheten, hur den ser ut och hur
den fungerar.

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar på att förvaltningen tar fram en plan för utbyggnad av
grupp- och serviceboenden. Planen ska göras på 3års period respektive 12års
period.
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) yrkande
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Lars Ingverts (S)
yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialchef
Verksamhetschef OF

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 9 Övrigt
Ärendenummer
Elin Görbring och Sara Stigsdotter Dahlberg informerar socialnämnden om en
lex Sarah rapport som är under utredning för om den ska gå vidare till
inspektionen för vård och omsorg. Rapporten belyser miss i rapportering av ej
verkställt beslut.
Jenny Smedberg informerar om att socialnämnden kommer få en ny ekonom.
Ekonomiförvaltningen har anställt Erika Eliasson från och med 1 maj.
Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt kommer stötta upp nämnden fram till
budgetinlämningen i juni.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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