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 2022-12-21   

 
Socialnämnden 

 

 

 

Socialnämnden  2022-12-21 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Broka Gyl, klockan 09:35–12:15. 
Ajournering sker mellan 10:40–10:50.  
 

Paragrafer 
187-200 
 

Utses att justera 
Lars Ingvert (S) 
 
 

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

 2022-12-21   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-12-21. 

 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-12-21 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-12-21 2023-01-13 

Anslagstid  
2022-12-22 – 2023-01-12  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

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

 
Tjänstepersoner  
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 187-192 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 187-196, 199-200 
Christin Olsson, controller, §§ 193-194 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, §§ 193-196, 200 
Ingrid Göransson, verksamhetschef VoO, §§ 193-194, 197-200 
Kristine Stjärnerfält, tf. verksamhetschef VoO boende, §§ 193-194, 199 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 194-200 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 187 Val av justerare 
 

5 
§ 188 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 189 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 190 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 191 Väcka talan hos tingsrätten om överflyttning av 

vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) 

2022/3 

9 

§ 192 Upphävande av umgängesbegränsning enligt 
14 § andra stycket punkt 1 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/2 

10 

§ 193 Månadsrapport 
2022/27 

11 
§ 194 Verksamhetsplan 2023 

2022/113 

12 - 13 
§ 195 Uppföljning av kommunövergripande intern 

kontroll 

2021/70 

14 

§ 196 Projekt med samarbetspartner Sydafrika 
2019/34 

15 
§ 197 Samlokalisering av korttidsplatser 

2022/121 

16 
§ 198 Silviahemscertifiering 

 

17 
§ 199 Information om vägen från bidrag till arbete 

 

18 
§ 200 Övrigt 

 

19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 187 Val av justerare 
 

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

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 188 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 189 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-12-

21 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 2022-11-01 – 2022-11-30 

LSS-handläggare (LSS) 2022-11-01 – 2022-11-30 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-11-01 – 2022-11-30 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-11-01 – 2022-11-30 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-11-01 – 2022-11-30 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-11-01 – 2022-11-30 

Avgiftshandläggare 2022-11-01 – 2022-11-30 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 190 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-12-21 

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. Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2022-11-08 
2. Detaljplan för Plåtslagaren 6 m.fl. i Älmhults tätort och kommun för samråd 
3. Kommunstyrelsen § 208/2022 - Ansökan att driva återbruket som 

intraprenad 
4. Kommunstyrelsen § 209/2022 - Socialnämndens rekvirering från 

kommunstyrelsen till samordning stöd av anhöriga 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-12-21 daterat 2022-12-15 
_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 193 Månadsrapport
Ärendenummer SOC 2022/27 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter november och lägger den 

till handlingarna.  

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per sista november en prognos om 388 273 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 3 508 tkr. Förändringen i förhållande till 
prognosen per den sista oktober beror främst på en försämrad prognos för 
ekonomiskt bistånd och för köpt extern verksamhet. 
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 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 (-5 480 tkr), 
ekonomiskt bistånd (-2 606 tkr) och assistans SFB/LSS (-1 294 tkr). 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15

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  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 194 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer SOC 2022/113 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för 2023 daterad 2022-12-16. 
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

 Omdisponerar beslutat anslag för år 2022 på 3 000 tkr till projekt 27330 
Digitalisering socialförvaltningen enligt följande: 

1 500 tkr till år 2025  
1 500 tkr till år 2026 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2022, § 223, beslutat om budgetram 
för socialnämnden 2023.  
Socialnämnden har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av aktiviteter 
för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023, driftbudget, 
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. 
Driftbudgetramen som presenteras i verksamhetsplanen är den beslutade ramen 
för 2023 -411 616 tkr. Vidare är den beslutade investeringsbudgeten för år 2023 
-3 500 tkr. 
Socialnämnden står inför en rad utmaningar inom samtliga 
verksamhetsområden. Dessa utmaningar är bland annat ökat behov av insatser 
inom individ- och familjeomsorg och omsorg funktionsvariation, framtida behov 
av boenden, omställningen till god och nära vård och omsorg, 
kompetensförsörjning samt utveckling av välfärdsteknik och förebyggande 
insatser inom förvaltningen för att möta att fler behöver välfärd och färre som 
kan utföra tjänsterna.  Ny teknik i form av digitalisering och välfärdsteknik 
kommer att vara ett viktigt verktyg för effektivisering av socialtjänsten. Med ny 
teknik och nya organisatoriska lösningar kommer vård och omsorg flyttas 
närmare individen och kommer att ge medborgaren större inflytande över sin 
egen hälsa och välmående. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 

• Socialförvaltningens verksamhetsplan 2023 daterad 2022-12-16 

• Socialnämndens aktiviteter och resultatmål 2023 

• Investeringsbudget för socialnämnden 2023-2034 på projektnivå 
 

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 
Ekonomienheten 

 Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 195 Uppföljning av kommunövergripande intern 
kontroll 
Ärendenummer SOC 2021/70 
 

Information 
Utvecklings- och administrationschef Elin Görbring presenterar uppföljningen 
av kommunövergripande intern kontrollen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 196 Projekt med samarbetspartner Sydafrika 
Ärendenummer SOC 2019/34 
 

Information 
Utvecklings- och administrationschef Elin Görbring informerar att den 
projektansökan som beviljats av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. 
Älmhults kommun kommer i projektet samarbeta med Växjö och den 
sydafrikanska kommunen JB Marks för att ta fram nya arbetssätt för att 
förhindra könsbaserat våld. 
_____ 

15



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 197 Samlokalisering av korttidsplatser 
Ärendenummer SOC 2022/121 
 

Information 
Verksamhetschef för vård och omsorg/hälso- och sjukvård Ingrid Göransson och 
mediciniskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson informerar om behov av nya 
lokaler för korttidsplatser då befintliga lokaler behöver anpassas ut efter 
målgruppens behov samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
_____ 

16



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 198 Silviahemscertifiering 
Ärendenummer SOC 2022/123 
 

Information  
Verksamhetschef för vård och omsorg/hälso- och sjukvård Ingrid Göransson och 
mediciniskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson informerar om Silviahems-
certifiering, en kunskapscertifiering genom att all personal på en vård- och 
omsorgsenhet får utbildning i demensvård utifrån Stiftelsen Silviahemmets 
vårdfilosofi. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 199 Information om vägen från bidrag till arbete 
 

Information  
Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral 
och tillförordnande verksamhetschef för kommunens särskilda boenden Kristine 
Stjärnerfält informerar om arbetet med att skapa en tydligt väg från bidrag till 
arbete. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 200 Övrigt 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om en Lex Sarah-rapport som lämnats 
över till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson uppdaterar nämnden om 
utvecklingar kring covid-19 och flaggar för brist på personal vid ökad 
smittspridning. 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) frågar om förvaltningens ställning till 
skrivningarna kring Hemtjänstindex. 
Ordförande Marie Rosenquist (M) tackar nämnden och förvaltningen för detta år 
och denna mandatperiod och önskar alla en god jul och ett gott nytt år! 
Andra vice ordförande Lars Ingvert (S) tackar Marie Rosenquist (M) och Vidar 
Lundbäck (C) för samarbete. 
_____ 
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