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Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Marie Rosenqvist (M)
Vidar Lundbäck (C)
Lars Ingvert (S)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S)
Jakob Willborg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Tjänstgörande ersättare
Irene Svensson (S)
Annette Ljunggren (M)

Ej tjänstgörande ersättare
Predrag Jankovic (V)

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Svensson, nämndsekreterare
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef
Ingrid Göransson, verksamhetschef
Liil Nilsson, verksamhetschef
Sara Stigsdotter Dahlberg, verksamhetschef
Ulf Bogren, alkoholhandläggare
Lars Lund, fastighetschef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Socialnämnden

Ärenden
Val av justerare
§ 20

Fastställande av föredragningslistan

4

Månadsrapport

2020/98

5-6

Utredning av skyddsplaceringar

2021/26

7

Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden 2020

2021/20

8-9

Tillsynsplan 2021-2022 för Älmhults kommun

2021/21

10

Inspektion på Elme stödboende av IVO

2020/32

11

§ 26

Uppdrag kring plan för grupp- och
servicebostäder

2021/5

12

§ 27

Gemensam alkoholhandläggning

2016/118

13

Barnens bästa gäller

2018/49

14

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

§ 28

Övrigt

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 20 Fastställande av föredragningslistan
Ärendenummer SOC 2021/23

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tar bort punkt 3 från föredragningslistan, Delegeringsbeslut
2. Socialnämnden godkänner därefter föredragningslistan

Beslutsnivå
Socialnämnden

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 21 Månadsrapport
Ärendenummer SOC 2020/98

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av de konsulentstödda
familjehemmen med återkoppling i april.
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera hur bemanningsenheten arbetar
och hur deras arbete kan tänkas påverka budgeten med återkoppling i april.
3. Förvaltningen får i uppdrag att till sammanträdet i april presentera effekterna
av den digitalisering som genomförts i verksamheterna.
4. Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar per februari månad en prognos om 386,6 mkr
vilket innebär en negativ budgetavvikelse
om 18,8 mkr. Socialnämnden beslutade den 24 februari att uppdra 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.
Just nu pågår vidare arbete med att verkställa resterande besparingar som
socialnämnden beslutat samt ett arbete för att ta fram ytterligare förslag till
budget i balans som kommer att presenteras för nämnden i april 2021.

Beslutsunderlag




Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 (denna skrivelse)
SN beslut 2021-02-24 § 15 SOC 2020/98
SN beslut 2020-12-16 § 134 SOC 2020/90

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenkvist (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att göra en
översyn av de konsulentstödda familjehemmen med återkoppling i april.
Marie Rosenkvist (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att presentera hur
bemanningsenheten arbetar och hur deras arbete kan tänkas påverka budgeten
med återkoppling i april.
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) önskar att förvaltningen till sammanträdet i april
presenterar effekterna av den digitalisering som genomförts i verksamheterna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ämnar tilläggsbesluta enligt Marie Rosenqvists
(M) första yrkande och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar om nämnden ämnar tilläggsbesluta enligt Marie Rosenqvists
(M) andra yrkande och finner att nämnden gör så.
Ordförande frågar om nämnden ämnar tilläggsbesluta enligt Nusreta Kurtanovic
Nilssons (C) yrkande och finner att nämnden gör så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 22 Utredning av skyddsplaceringar
Ärendenummer SOC 2021/26

Socialnämndens beslut
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra skyddat
boende i vanliga lägenheter genom nätverkande med andra kommuner.
Utredningen redovisas i juni 2021.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Alliansen har inkommit med en skrivelse via Vidar Lundbäck (C) där följande
står att läsa:
Alliansen ser ett behov av att Älmhults kommun utreder möjligheten att kunna
placera på annat sätt i skyddsärenden. Vi skulle därför vilja lägga följande
uppdrag till socialförvaltningen:
Utreda möjligheterna att genomföra skyddat boende i vanliga lägenheter genom
nätverkande med andra kommuner. Utredningen redovisas i juni 2021.

Beslutsunderlag
 Förslag till socialnämndens möte 25 mars 2021 gällande utredning av
skyddsplaceringar, daterad 2021-03-10
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Socialchef
Verksamhetschef IFO

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 23 Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden
2020
Ärendenummer SOC 2021/20

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden lämnar skrivelsen ”Socialnämndens förslag till svar på
revisionens yrkande om ansvarsfrihet” till kommunfullmäktige inför beslutet
om ansvarsfrihet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet och vill inte delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens utskott har via Jakob Willborg (M) kommit in med en skrivelse
som svar till revisionens förslag om att inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet.
I skrivelsen ges socialnämndens förklaring till underskottet som presenterats för
2020.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens förslag till svar på revisionens yrkande om ansvarsfrihet
 Socialnämndens utskott § 38 daterad 2021-03-10
 Socialnämnden § 11 daterad 2021-02-24

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S), tillsammans med Ann Johansson (S), Silvia Lobos (S) och
Irene Svensson (S), yrkar på bifall till förslaget
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till förslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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llfl kommun
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förslaget.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För åtgärd
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 24 Tillsynsplan 2021-2022 för Älmhults kommun
Ärendenummer SOC 2021/21

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden fastställer förslaget till tillsynsplan avseende alkohollagen
för 2021-2022 enligt förslag.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar enligt 8 kap. Alkohollagen (2010:1622) för prövning av
tillstånd att servera alkoholdrycker. Kommunens skyldighet att tillsammans med
polismyndigheten utöva tillsyn av alkoholservering och av detaljhandel och
servering av folköl följer av 9 kap 2 § Alkohollagen.
Enligt samma lagrum ska kommunen planera tillsynen och lämna en tillsynsplan
till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15
 Tillsynsplan 2021-2022 för Älmhults kommun
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunfullmäktige
Alkoholhandläggare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 25 Inspektion på Elme stödboende av IVO
Ärendenummer SOC 2020/32

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden tar IVOs påpekande i beaktning och lägger ärendet till
handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg IVO genomförde 2020-12-10 en anmäld
inspektion på Elme stödboende i Älmhults kommun. Inspektionen genomfördes
genom intervju med verksamhetschef, teamledare, två behandlingspedagoger
och två inskrivna ungdomar.
IVO har fattat beslut om att avsluta ärendet men påtalar följande brister:





Nämnden har placerat en ungdom på stödboende med omfattande
vårdbehov
Nämndens inskrivningsbeslut med tillhörande lämplighetsbedömning är
bristfällig
Nämnden brister i att begära utdrag ur belastningsregistret före
anställning
Nämnden brister i att ha ett genomtänkt arbetssätt

IVO vidtar i nuläget inga åtgärder med anledning av bristerna men kan komma
att följa upp dessa i kommande tillsyn.
Skälen för beslutet:


Inskrivna ungdomar trivs och känner sig trygga

Tillförordnad enhetschef på Stödenheten kommer revidera och upprätta de
rutiner och dokument som krävs för att påtalade brister ska åtgärdas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02


Beslut Inspektionen för vård och omsorg IVO daterat 2021-02-02

_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 26 Uppdrag kring plan för grupp- och
servicebostäder
Ärendenummer SOC 2021/5

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden återremitterar ärenden

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen får enligt socialnämnden 2021-01-27 § 8 i uppdrag att ta fram en
plan för utbyggnad av grupp- och serviceboenden. Planen ska göras på 3års
period respektive 12års period. Förvaltningen har omvärlds bevakat och gjort en
analys över nuläge och framtida behov.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11
 Rapport kring plan för grupp- och servicebostäder
 Socialnämnden § 8 daterad 2021-01-27

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar på återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar bifalla återremissen och finner
att nämnden gör så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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[Ii] Älmhults
llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 27 Gemensam alkoholhandläggning
Ärendenummer SOC 2016/118

Socialnämndens beslut
-

Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-04-19 § 58, att teckna ett samarbetsavtal med
Ljungby och Markaryds kommuner om kommungemensam alkoholhandläggning.
Avtalet, som tecknades med stöd av dåvarande bestämmelser (9 kap. 6 §) i
alkohollagen, innebar att de arbetsuppgifter som ankommer på respektive kommun
samordnades till att utföras av Ljungby kommun, och där anställd personal, i dess
egenskap av värdkommun.

Markaryds kommun har valt att säga upp sin del av gällande samarbetsavtal.
Anledningen till detta är Markaryd i nuläget arbetar med frågan om en
organisatorisk förändring av ansvaret för kommunens handläggning av ärenden
enligt alkohollagstiftningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16
 Uppsägning av avtal från Markaryd
 Samarbetsavtal enligt 9 kap 6§ alkohollagen
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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llfl kommun

2021-03-24

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 28 Barnens bästa gäller
Ärendenummer SOC 2018/49

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden tackar för informationen och lägger till handlingen

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att ge en muntlig redovisning av processen
Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Presentationen kommer att innehålla var det
länsgemensamma arbetet befinner sig utifrån processen samt Älmhults
kommuns arbete utifrån Barnens bästa gäller.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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