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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 10 Delegeringsbeslut
Ärendenummer

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på
socialnämndens sammanträde 2021-02-24

Beslutsnivå
Socialnämnden

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

Beslutsunderlag
Delegerad tjänsteman

Period/Delegeringsnummer

Förvaltningschef, områdeschef ÄO,
områdeschef IFO, områdeschef OF

Delegerade beslut för perioden

Familjepedagog, socialsekreterare,
flyktinghandläggare, enhetschefer,
områdeschef IFO

Delegerade beslut för perioden
2020-12-01-2021-01-31

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL)

Delegerade beslut för perioden
2020-12-01-2021-01-31

LSS-handläggare, enhetschef (LSS)

Delegerade beslut för perioden
2020-12-01-2021-01-31

Biståndshandläggare (SoL)

Delegerade beslut för perioden
2020-12-01-2021-01-31

Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen)

Delegerade beslut för perioden
2020-12-01-2021-01-31

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet
Ärendenummer SOC 2021/20

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar till socialnämndens utskott att utforma ett svar som
ska presenteras för socialnämnden i mars.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidie deltar på socialnämnden med anledning av att
revisorerna har föreslagit att socialnämnden inte ska få ansvarsfrihet. Presidiet
framför att socialnämnden behöver författa ett utlåtande på revisorernas förslag
som kommunfullmäktige ska ta i beaktning under avgörandet på sammanträdet i
april.

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) yrkar följande:
Socialnämnden uppdrar till socialnämndens utskott att utforma ett svar som ska
presenteras för socialnämnden i mars.
Beslutsgång
Ordförande frågar socialnämnden om man kan besluta enligt Jakob Willborgs
(M) yrkande och finner att nämnden gör så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 12 Årsanalys för 2020
Ärendenummer SOC 2021/2

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner årsanalysen för 2020.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat en årsanalys för socialnämnden år 2020 som
följer de anvisningar som kommer från ekonomiavdelningen. Vid delårsbokslut
2 var prognosen - 29 968 tkr och bokslutet för 2020 är utfallet - 23 730 tkr.
Information lämnas på central samverkan 2020-02-17.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04
 ”Socialnämnden Årsanalys 2020”, daterad 2021-02-04
 ”Uppföljning av resultatmål och aktiviteter, socialnämnden”, daterad 202102-04
 ”Investeringsredovisning, socialnämnden”, daterad 2021-02-04
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 13 Kvalitetsberättelse 2020
Ärendenummer SOC 2021/12

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden tar del av kvalitetsberättelsen för 2020 och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas enligt föreskriften
SOSFS 2011:9 och redovisas till socialnämnden.
Syftet med en kvalitetsberättelse är att redovisa resultat och aktuell information
kring förvaltningens kvalitetsarbete. Kvalitetsberättelsen är den övergripande
årliga kvalitetsredovisningen till de förtroendevalda och för verksamheten. I
kvalitetsberättelsen analyseras flera olika mått inom samma verksamhet vilket
ger en samlad bild av hur förvaltningen arbetar för att uppnå god kvalitet.
Kvalitetsberättelsen ska fungera som ett underlag för politikerna, exempelvis i
arbetet med att ta fram områden för internkontroll samt mål och prioriteringar
för verksamheten. Den ska också ge stöd för att utveckla och förbättra
verksamheten som ett led av den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12
 ”Kvalitetsberättelse för 2020, socialförvaltningen”, 2021-02-12
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Verksamhetschefer, socialförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 14 Patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärendenummer SOC 2021/13

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
Patientsäkerhetsberättelse 2020
2. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på de mål och
strategier som planeras inför 2021

Beslutsnivå
Socialförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Föreliggande ärende är patientsäkerhetsberättelsen 2020 för Älmhults kommun.
Den regleras i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:40.
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att beskriva hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits 2020 och vilka övergripande mål och strategier som planeras inför
2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12
 Patientsäkerhetsberättelse 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialförvaltningens förvaltningsledning

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 15 Månadsrapport
Ärendenummer SOC 2020/98

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden uppdrar till socialchefen att ta fram ytterligare förslag till
åtgärder för budget i balans, utöver beslutade åtgärder, och återkomma senast
till socialnämndens sammanträde i april 2021.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar per januari månad en prognos om 374,5 mkr vilket
innebär en negativ budgetavvikelse om -12,5 mkr. Just nu pågår vidare arbete
med att verkställa resterande besparingar som socialnämnden beslutat för att
kunna ta upp effekten av dem i prognoserna framöver. Nya ärenden som inte
finns med i budget bidrar till behov av ytterligare besparingsåtgärder, utöver de
som socialnämnden beslutat i verksamhetsplan 2021, för att nå en budget i
balans.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 16 Uppdatering av avgift för kost i anslutning till
insats inom omsorg funktionsvariation
Ärendenummer SOC 2020/88

Socialnämndens beslut
 Följande avgifter gäller för kost som tillhandahålles i samband med insats
enligt LSS och SoL inom omsorg funktionsvariation:
o Från januari månad det år den enskilde fyller 19 år 120 kr för
heldag, fördelat per måltid enligt tjänsteskrivelse.
o Barn och ungdom upp till 19 år 75 kr för heldag, fördelat per
måltid enligt tjänsteskrivelse.
o Ungdom som är placerad på skola på annan ort debiteras avgift
motsvarande den avgift som skolan debiterar socialnämnden.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fastställde 2017-06-21 avgifter för kost inom omsorgen om
personer med funktionsnedsättning samt kost vid placering på skola eller annan
ort för ungdom med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lämnar härmed
beslutsunderlag till socialnämnden för omprövning av tidigare beslut.
Kommunen har rätt att ta ut skälig avgift för kost som tillhandahålls i anslutning
till en insats enligt LSS och SoL. Personer som har insats i form av bostad,
korttidsvistelse, daglig verksamhet och fritidsverksamhet har möjlighet att delta i
gemensamma frukost-, lunch- och kvällsmåltider. Den enskildes kostnader för
detta ska enligt tidigare beslut av socialnämnden motsvara självkostnadspris.
Avgifterna är baserade på konsumentverkets uträkningar för matkostnader.
Vuxen från 19 år
I januari det år personen fyller 19 år debiteras den för heldag med 120 kronor
eller per måltid.
Om mat tillhandahålls som inte lagats på enheten, gäller det självkostnadspris
som enheten betalar för måltiden.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Kostnad per måltid från januari personen fyller 19 år.
Måltid

Kostnad per
måltid

Frukost

20 kronor

Middag

58 kronor

Kvällsmat

32 kronor

Fika

10 kronor

Barn och ungdom upp till 19 år
Barn och ungdom upp till 19 år debiteras för heldag 75 kronor eller per måltid.
Om mat tillhandahålls som inte lagats på enheten, gäller det självkostnadspris
som enheten betalar för måltiden.
Kostnad per måltid enligt följande:
Måltid

Kostnad per
måltid

Frukost

15 kronor

Mellanmål/fika

11 kronor

Middag

30 kronor

Kvällsmat

19 kronor

Då ungdom är placerad på skola på annan ort debiteras den enskilde för de
måltider som socialnämnden betalar till skolan.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19
 Socialnämndens beslut daterad 2017-06-21 § 83
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Verksamhetschef omsorg funktionsvariation
Avgiftshandläggarna
Enhetschefer OF
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Socialnämnden

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

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) 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 4 2020 (1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten
till IVO i februari 2021.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11
 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

13

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-02-24
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Socialnämnden

§ 18 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021
Ärendenummer SOC 2021/15

Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av socialnämndens presidie föreslås att en tillfällig avgiftsbefrielse
för tillsynsavgiften inom alkohollagen för året 2021 då pandemin fortsätter att
försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen bör gälla endast
befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller
inte avgiftsbefrielsen.

Beslutsunderlag
 Socialtjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Alkoholhandläggare
För åtgärd
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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