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 2022-11-23   

 
Socialnämnden 

 

 

 

Socialnämnden  2022-11-23 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30–11:05. 
Ajournering sker mellan klockan 09:25–09:40. 
 

Paragrafer 
166-185 
 

Utses att justera 
Vidar Lundbäck (C) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Marie Rosenquist (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Vidar Lundbäck (C) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-11-23. 

 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-11-23 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-11-24 2022-12-16 

Anslagstid  
2022-11-25 – 2022-12-15  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

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

Tjänstepersoner 
Jenny Smedberg, socialchef 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 166-172, 182 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, §§ 166-182 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF, §§ 166-172 
Ingrid Göransson, verksamhetschef VoO, §§ 166-172 
Kristine Stjärnerfält, tf. verksamhetschef VoO boende, §§ 166-172 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 171-185 
Madeleine Karlsson, HR-specialist,  §§ 166-170  
Christin Olsson, controller, §§ 166-171 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 183-185 
Anette F. Andersson, förste socialsekreterare, §§ 183-185 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 166 Val av justerare 
 

5 
§ 167 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 168 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 169 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 170 Fortsatt uppföljning från HR 

 

9 
§ 171 Månadsrapport 

2022/3 

10 
§ 172 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 

tredje kvartalet 

2022/3 

11 - 12 

§ 173 Uppföljning av intern kontroll 2022 
2022/3 

13 
§ 174 Intern kontroll 2023 

2022/27 

14 - 15 
§ 175 Revidering av riktlinjer för barn och unga 

2022/73 

16 
§ 176 Sammanträdestider 2023 

2021/70 

17 - 18 
§ 177 Föreläggande från förvaltningsrätten med 

anledning av ej verkställt beslut 

2022/114 

19 

§ 178 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

2022/53 

20 - 21 

§ 179 Uppdrag om handlingsplan för kommunens 
arbete mot våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 

2022/107 

22 - 23 

§ 180 Verktygslåda för resultatmål och indikatorer 
2021/115 

24 
§ 181 Inför verksamhetsplan 2023 

2019/12 

25 
§ 182 Övrigt 

2022/50 

26 
§ 183 Umgängesbegränsning enligt 14 § andra 

stycket punkt 1 lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

2022/118 

27 - 28 

§ 184 Umgängesbegränsning enligt 14 § andra 
stycket punkt 1 lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

2022/113 

29 - 30 

§ 185 Umgängesbegränsning enligt 14 § andra 
stycket punkt 1 lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

 

31 - 32 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 166 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Vidar Lundbäck (C) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 167 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Lägga till tre (3) ärenden om Umgängesbegränsning enligt 14 § andra 

stycket punkt 1 lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I 
övrigt fastställs dagordningen. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 168 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 

 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-11-

23 och lägga dem till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordförande 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 2022-10-01 – 2022-10-31 

LSS-handläggare (LSS) 2022-10-01 – 2022-10-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-10-01 – 2022-10-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-10-01 – 2022-10-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-10-01 – 2022-10-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-10-01 – 2022-10-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 169 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-11-23 

och lägga dem till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas socialnämnden för kännedom. 
Sedan senaste sammanträde har följande meddelanden inkommit: 
1. Kommunstyrelsen § 176/2022 - Förslag på energibesparande åtgärder  
2. Kommunfullmäktige § 154/2022 - Förlängning av kommunstyrelsens 

mandatperiod 
3. Kommunfullmäktige § 156/2022 - Delårsrapport augusti 2022, 

kommunövergripande 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-11-23 daterat 2022-11-17 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 170 Fortsatt uppföljning från HR 
 

Information 
HR-specialist Madeleine Karlsson informerar om hur det systematiskt 
arbetsmiljöarbetet genomförs och följs upp i verksamheten för att förebygga 
olyckor och ohälsa. En fortsättning av presentationen som hölls 2022-10-26, § 
164. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 171 Månadsrapport 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner månadsrapporten efter oktober och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per sista oktober en prognos om 387 370 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 4 411 tkr. Förbättringen i förhållande till 
prognosen per den sista september beror främst på en minskad prognos av 
personalkostnader (-2 134 tkr) varav en del består av de vakanta tjänster som 
finns bland annat inom ledningsorganisationen. 
Pågående arbete med att verkställa åtgärder för en budget i balans fortlöper 
under år 2022-2023 enligt framarbetad åtgärdsplan. Trots att prognosen visar på 
en positiv budgetavvikelse kommer det finnas ett fortsatt behov av att arbeta 
med åtgärder för en budget i balans i år och kommande år. Detta på grund av att 
den positiva budgetavvikelsen delvis beror på tillfälliga förbättringar eller 
tillskott såsom förändrad redovisning av efterskottslöner (6,1 mkr), ersättningar 
från staten för sjuklönekostnader jan-mars (3,1 mkr) och en osäkerhet kring 
möjligheter till statsbidrag de kommande åren. 
De stora negativa budgetavvikelserna återfinns under hemtjänst (-6 295 tkr), 
ekonomiskt bistånd (-2 506 tkr) och assistans SFB/LSS (-1 371 tkr). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
 

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

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 172 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
tredje kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 

Socialnämndens beslut 
 Överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, tredje 

kvartalet, daterad 2022-11-15 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-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 2022, tredje kvartalet 
(1 juli 2022 - 30 september 2022). Förvaltningen har rapporterat de ej 
verkställda besluten till IVO. 

11



Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
11-15

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 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

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

Socialnämndens beslut 
 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.  
Socialnämndens utskott beredde ärendet 2022-11-09, § 290, och föreslog att 
nämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplanen för år 2022. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-11-09, § 290

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

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

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

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 174 Intern kontroll 2023
Ärendenummer SOC 2022/114 

Socialnämndens beslut 
 Antar plan för intern kontroll 2023 daterad 2022-11-23 med följande 

ändring: 

• Risk att samverkansavtal inte ger gynnsam effekt utifrån ett
brukarperspektiv ska kontrolleras genom kontroll och utvärderingar av 4
avtal

• Kontrollen av risk att samverkansavtal inte ger gynnsam effekt utifrån ett
brukarperspektiv ska vara klar senaste i mars 2023.

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 2023 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 2022. 
Förslag till intern kontrollplan för 2023 har tagits fram av förvaltningsledningen 
och förslaget har sedan behandlats under en workshop med politiker från 
socialnämndens utskott 2022-11-09. 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17

• Intern kontrollplan för socialnämnden 2023 daterad 2022-11-23

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att risk att samverkansavtal inte ger gynnsam effekt 
utifrån ett brukarperspektiv ska kontrolleras genom kontroll och utvärderingar 
av 4 avtal samt kontrollen ska vara klar senaste i mars 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

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

Socialnämndens beslut 
 Antar utkast till riktlinjer för arbete med barn och unga daterat 2022-11-15. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen har arbetat fram nya riktlinjer för riktlinjer för 
arbete med barn och unga. Dessa syftar till att skapa tydlighet och samsyn i 
arbetet med barn och unga samt att reglera den befintliga verksamheten så att 
den bedrivs effektivt och med god kvalitet.  

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15

• Utkast till riktlinjer för arbete med barn och unga daterat 2022-11-15

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

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 176 Sammanträdestider 2023 
Ärendenummer SOC 2022/107 
 

Socialnämndens beslut 
1. 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 

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 

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  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens utskott beredde ärendet 2022-11-09, § 289, och föreslog 
nämnden att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2023. 
  

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-11-09, § 289 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

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

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 177 Föreläggande från förvaltningsrätten med 
anledning av ej verkställt beslut 
Ärendenummer SOC 2021/115 
 

Socialnämndens beslut 
 Går med på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) yrkande att 

förvaltningsrätten beslutar att Älmhults kommun ska betala en särskild avgift 
om 12 600 kronor. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den regionala tillsynsavdelningen Sydöst hos Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) har ansökt hos förvaltningsrätten i Växjö om att ålägga Älmhults kommun 
en särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen (SoL). Detta för att 
Älmhults kommun har dröjt oskäligt lång tid med att verkställa ett beslut om 
bistånd i form av boendestöd. Kommunen håller med om att den enskilde fått 
vänta oskäligt länge på verkställande av insats. Förvaltningen arbetar aktivt med 
att återgälda de brister som  uppdagats och förebygga likande situationer.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 

• Föreläggande från förvaltningsrätten i mål nr 3873-22 gällande särskild avgift 
enligt SoL inkommet 2022-11-15 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Socialnämndens beslut 
 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. 
Socialnämndens utskott beredde ärendet 2022-11-09, § 293, och föreslog att 
nämnden ställer sig bakom SKR:s rekommendation.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2022-11-09, § 293 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 169 

• 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 behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
 

21



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 179 Uppdrag om handlingsplan för kommunens 
arbete mot våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Ärendenummer SOC 2022/50 
 

Socialnämndens beslut 
 Ger socialförvaltningen i uppdrag att presentera en handlingsplan med syfte 

att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot våld i 
nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck på nämndens 
sammanträde i maj 2023. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 in en motion om att stoppa mäns våld 
mot kvinnor. I motionen föreslås följande: 

• Att Älmhults kommun tar fram en handlingsplan med syfte att ange 
inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot mäns våld mot 
kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämndens behandlade förslag till svar 
2022-08-24, § 135, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen i sin helhet. Socialnämnden uttryckte även en vilja att kommunen 
använder begreppet våld i nära relationer i stället för mäns våld mot kvinnor i 
arbetet framåt. 
Kommunfullmäktige behandlade den beredda motionen 2022-10-31, § 161, 
biföll motionen och gav socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
med syfte att ange inriktning och målsättning för kommunkoncernens arbete mot 
mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17

• Kommunfullmäktige § 161/2022 - Svar på motion om att stoppa mäns våld
mot kvinnor - Eva Ballovarre (S)

• Tjänsteskrivelse med svar på motion Stoppa mäns våld mot kvinnor daterad
2022-07-06

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

2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

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

Socialnämndens beslut 
 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. 
Socialnämndens utskott beredde ärendet 2022-11-09, § 292, och föreslog 
nämnden att godkänna utkastet och indikatorerna för socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-11-09, § 292

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07

• Utkast på verktygslåda för resultatmål och indikatorer

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

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 181 Inför verksamhetsplan 2023
Ärendenummer SOC 2022/113 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg och administrations- och utvecklingschef Elin 
Görbring informerar om arbetet kring att ta fram verksamhetsplan för 2023. 
_____ 

25



Sammanträdesprotokoll 

2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 182 Övrigt

Information 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson informerar om att IVO har varit 
på besök och om införandet av läkemedelsrobotar. En kort film om hur 
maskinerna fungerar visas. 
Verksamhetschef Monika Skowronski Amaral informerar om kvällens fackeltåg 
och socialförvaltningens arbete kring En vecka fri från våld, en aktivitetsvecka 
som görs i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot 
kvinnor.  
_____ 
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