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Socialnämndens utskott  2022-11-09 
 
Plats och tid  
Stenahuset i Älmhult, stora konferensrummet, klockan 08:30–11:40. 
Sammanträdet ajournerar sker mellan klockan 10:05-10:10 och 11:20-11:25. 
 

Paragrafer 
267-296 
 

Utses att justera 
Lars Ingvert (S) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Marie Rosenquist (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Lars Ingvert (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09   

 
Socialnämndens utskott 

 

 

Justeringens plats och tid 
Stenahuset i Älmhult, 2022-11-09. 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2022-11-09 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-11-09 2022-12-02 

Anslagstid  
2022-11-10 – 2022-12-01  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elin Nilsson (S) ers: Ann Johansson (S), §§ 267-283, 285-296 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 269-283 
Anette Ferencz Andersson, förste socialsekreterare, §§ 269-283 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO, §§ 284-287 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, §§ 290-293 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 267 Val av justerare 
 

6 
§ 268 Fastställande av dagordningen 

 

7 
§ 269 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

8 

§ 270 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

9 

§ 271 Anmälan av ordförandebeslut om omedelbart 
omhändertagande enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

10 

§ 272 Ansökan om vård enligt 4 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

11 - 12 

§ 273 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) gällande familjehem 

2022/2 

13 

§ 274 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

14 

§ 275 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

15 

§ 276 Anmälan av ordförandebeslut om 
polishandräckning enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

16 

§ 277 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § andra stycket punkt 1 lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

17 

§ 278 Övervägande gällande hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § andra stycket punkt 2 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

18 

§ 279 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § andra stycket punkt 1 lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

19 

§ 280 Övervägande gällande hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § andra stycket punkt 2 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

20 

§ 281 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) gällande familjehem 
 

2022/2 

21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

§ 282 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) gällande familjehem 

2022/2 

22 

§ 283 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

23 

§ 284 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
i form av vård och behandling i hem för vård 
eller boende 

2022/2 

24 

§ 285 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
i form av vård och behandling i hem för vård 
eller boende 

2022/2 

25 

§ 286 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
i form av vård och behandling i hem för vård 
eller boende 

2022/2 

26 

§ 287 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
i form av vård och behandling i hem för vård 
eller boende 

2022/2 

27 

§ 288 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd: 2022-
11-25 och 2022-11-26, LIVE! 

2022/115 

28 

§ 289 Sammanträdestider 2023 
2022/107 

29 - 30 
§ 290 Uppföljning av intern kontroll 2022 

2021/70 

31 
§ 291 Workshop kring intern kontroll 2023 

2022/114 

32 
§ 292 Verktygslåda för resultatmål och indikatorer 

2022/118 

33 
§ 293 Gemensam finansiering av ett mer samlat system 

för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

2019/12 

34 - 35 

§ 294 Revidering av riktlinjer för barn och unga 
2022/53 

36 
§ 295 Redovisning av inkomna beslut och domar 

2022/57 

37 
§ 296 Övrigt 

 

38 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 267 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Lars Ingvert (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 

6



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 268 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 288 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd: 
2022-11-25 och 2022-11-26, LIVE! 
Ärendenummer SOC 2022/115 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott beviljar enligt 8 kap. 2 § alkohollagen för Per 

Andersens restauranger AB, org.nr. 556693-5671, tillfälligt 
serveringstillstånd i samband med julgala på IKEA Live! 2022- 11-25 kl. 
17.00-00.30 samt 2022-11-26 kl. 17.00-00.30. Beslutet gäller servering av 
vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämndens utskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit 2022-10-17 för serveringen 25 nov. kl. 17.00- 01.30 samt 
26 nov. kl.17.00- 01.30. Per Andersens restauranger innehar stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten samt för catering. Då arrangören angivet kl. 
01.00 som sluttid i sin marknadsföring är det polismyndighetens uppfattning att 
serveringstiden skall begränsas till fram till kl. 00.30. 
Bedömningen är att arrangemanget är seriöst och sökande bedöms lämplig att 
servera alkohol samt att det inte uppstår olägenheter i samband med ett tillfälligt 
tillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
• Utredning från alkoholhandläggare med bilagor daterad 2022-10-27 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 289 Sammanträdestider 2023 
Ärendenummer SOC 2022/107 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar följande sammanträdesdatum: 

Presidium Arbetsutskott Socialnämnd 
  11 och 25 januari 11 och 25 januari 

30 januari 8 februari 22 februari 

27 februari 8 mars 22 mars (heldag) 

27 mars 13 april 19 april 

24 maj 10 maj 24 maj 

29 maj 7 juni 21 juni 

  12 juli (om individärenden finns) 

31 juli 9 augusti 23 augusti 

28 augusti 6 september 20 september 

25 september 11 oktober 25 oktober (heldag) 

30 oktober 8 november 22 november 

27 november 6 december 20 december 
 

2. Socialnämndens presidie sammanträder klockan 10.00 på en måndag. 
3. Socialnämnden samt arbetsutskottet sammanträder klockan 08:30 på en 

onsdag. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
socialnämndens presidie, socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden för 
2023. Hänsyn har i möjlig mån tagits till kommunens övriga nämnder och 
ekonomiavdelningens inlämningstider. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 290 Uppföljning av intern kontroll 2022 
Ärendenummer SOC 2021/70 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
 Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2022. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för 
kommande år. Syftet med internkontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning 
samt att upptäcka och korrigera om fel inträffar. Förvaltningschefen ansvarar för 
framtagande av socialförvaltningens plan för intern kontroll samt för att denna 
årligen följs upp.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2022, socialnämnden daterad 2022-11-07 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 291 Workshop kring intern kontroll 2023 
Ärendenummer SOC 2022/114 
 

Information  
Socialchef Jenny Smedberg och utvecklings- och administrationschef Elin 
Görbring genomför en workshop kring planen för intern kontroll 2023. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 292 Verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
Ärendenummer SOC 2022/118 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
 Socialnämnden godkänner utkast på verktygslåda samt indikatorer för 

socialnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verktygslådan är en översiktlig beskrivning av resultatmål och indikatorer som 
ingår i Älmhults kommuns lednings- och styrningsprocess. Verktygslådan 
innehåller bland annat definitioner, syfte och användningsområde för resultatmål 
och indikatorer. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för tjänstepersoner 
och förtroendevalda i arbetet med uppföljning av mål. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 293 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer SOC 2019/12 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
 Socialnämnden ställer sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av 1,95 kr/invånare i 
kommunen. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen önskade yttrande från socialnämnden angående inkommen 
skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som innehåller en 
begäran om ställningstagande. Styrelsen för SKR har vid sammanträde den 10 
juni 2022 beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter till och med 2024 samt att i en skrivelse informera kommunerna 
beslutet samt be dem meddela SKR sitt ställningstagande till förlängningen 
senast den 1 december 2022. 
Den gemensamma finansieringen uppgår till 1,95 kr/invånare i kommunen, 
oberoende på antalet deltagande kommuner. Totalt blir detta ca 35 000 kr för 
Älmhults del. Socialchefens bedömning är att Älmhults kommun bör ställa sig 
bakom SKR:s rekommendation då det är angeläget att socialtjänsten har tillgång 
till evidensbaserade uppgifter för att möta framtidens välfärd. Finansieringen 
föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 
Efter socialnämnden 2022-08-24, § 134, föreslog kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom SKR:s förslag så beslutade styrelsen att ställa sig positiva till 
socialnämndens förslag men att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut. 
Socialnämnden har därmed behörighet att själva ta beslut om SKR:s förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 169 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-27, § 116 

• Socialnämndens beslut 2022-08-24, § 134 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29 

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan förslå socialnämnden att 
själva besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut och finner att 
utskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 294 Revidering av riktlinjer för barn och unga 
Ärendenummer SOC 2022/53 
 

Information 
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorgen Monika Skowronski 
Amaral informerar om arbetet med revidering av riktlinjerna för barn och unga. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 295 Redovisning av inkomna beslut och domar 
Ärendenummer SOC 2022/57 
 

Information 
Nämndsekreterare redovisar en sammanställning av inkomna beslut och domar. 
_____ 

37



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 296 Övrigt 
 

Information 
Nämndsekreterare informerar om planerad dagordning till kommande nämnd. 
_____ 
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