
 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25   

 
Socialnämnden 

 

 

 

Socialnämnden  2023-01-25 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30–11:05. 
Sammanträde ajourneras mellan klockan 09:30–09:45.  
 

Paragrafer 
9-18 
 

Utses att justera 
Nusreta Nilsson (C) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Lars Ingvert (S) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Nusreta Nilsson (C) 

  

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2023-01-25. 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2023-01-25 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2023-01-25 2023-02-17 

Anslagstid  
2023-01-26 – 2023-02-16  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S), ordförande  
Elin Nilsson (S) 
Irene Svensson (S) 
Elvis Husic (S) 
Jonas Andersson (S) 
Nusreta Nilsson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Rosenquist (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Christina Gustafsson (KD) 
Jeanette Schölin (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Silvia Lobos (S) 
Ajmal Aziz (C) 
Paul Gunnarsson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 15-16 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 12, 17 
Matilda Lejon, enhetschef IFO – Barn och familj, §§ 9-12, 17 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO – Vuxen och bistånd, § 17                              
Katja Berggren, enhetschef IFO – Arbete och försörjning, § 17                                   
Ann-Christina Karlberg, enhetschef IFO – Familjerätten, § 17 
Ann Lilja, enhetschef IFO – Stödenheten, § 17                       
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 9 Val av justerare 
 

5 
§ 10 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut 

2023/10 

7 
§ 12 Väcka talan hos tingsrätten om överflyttning av 

vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) 

 

8 - 9 

§ 13 Revidering av sammanträdestider för 2023 
2022/107 

10 - 11 
§ 14 Reviderad delegeringsordning för 

socialnämnden 

2022/62 

12 

§ 15 Redovisning av åtgärdsplan gällande arbete 
kring Lex Sarah 

2021/84 

13 - 14 

§ 16 Information om mobil röntgen 
 

15 
§ 17 Verksamhetspresentation: Individ- och 

familjeomsorg 

 

16 

§ 18 Övrigt 
 

17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Nusreta Nilsson (C) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2023/10 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2023-01-

25 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 2022-12-01 – 2022-12-31 

LSS-handläggare (LSS) 2022-12-01 – 2022-12-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-12-01 – 2022-12-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-12-01 – 2022-12-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-12-01 – 2022-12-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-12-01 – 2022-12-31 

Avgiftshandläggare 2022-12-01 – 2022-12-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Revidering av sammanträdestider för 2023 
Ärendenummer SOC 2022/107 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden reviderar sammanträdesplanen till följande: 

Presidium Arbetsutskott Socialnämnd 
30 januari 8 februari 22 februari 

27 februari 8 mars 22 mars (heldag) 

27 mars 5 april 19 april 

24 april 10 maj 24 maj 

29 maj 9 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 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av kommunstyrelsens fastställda sammanträdesplan och 
önskemål från individ och familjeomsorgen förslås socialnämnden revidera sina 
sammanträdestider. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Reviderad delegeringsordning för 
socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/62 
 

Socialnämndens beslut 
 Anta Reviderad delegationsordning för socialnämnden daterad 2023-01-18.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ny mandatperioden föreslås socialnämnden anta en reviderad 
version av sin delegationsordning som anger kompletterande beslutanderätt till  
det nya presidiet. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till delegationsordning för socialnämnden daterad 2023-01-18 
 

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  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Redovisning av åtgärdsplan gällande arbete 
kring Lex Sarah 
Ärendenummer SOC 2021/84 
 

Socialnämndens beslut 
 Anta redovisningen daterad 2023-01-25 som sin egen och överlämna den 

som svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde tillsyn av de särskilda boendena 
Solgården och Almgården med anledning av flera klagomål som hade inkommit 
till IVO. Tillsynen hade fokus på granskning av nämndens klagomålshantering.  
IVO har konstaterar i sitt beslut 2022-11-20 följande brister: 

• Socialnämnden behöver säkerställa att personal och ledning har kunskap om 
lex Sarah 

• Socialnämnden behöver förbättra sina lex Sarah-utredningar 
IVO begär därför med stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) att nämnden 
redovisar sin inställning till de brister som IVO konstaterat. Redovisningen ska 
även innehålla de åtgärder som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för 
att komma tillrätta med bristerna. Redovisningen ska också innehålla uppgifter 
om när åtgärderna genomfördes eller kommer att genomföras. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens redovisning daterad 2023-01-25 

• Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut, IVO:s dnr 3.5.1-
36104/2021-16, daterat 2022-12-20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Information om mobil röntgen 
 

Information 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson informerar om mobil röntgen.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Verksamhetspresentation: Individ- och 
familjeomsorgen 
 

Information  
Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral 
presenterar socialnämndens verksamhet och organisation inom individ och 
familjeomsorg. Enhetscheferna för respektive enhet inom verksamheten berättar 
om sina områden för nämnden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Övrigt 
 

Information  
Socialchefen Jenny Smedberg tipsar om SKR:s informationstillfälle Att leda mot 
en Nära vård, en föreläsning med grundläggande information om Nära vård och 
vad omställning till Nära vård kan innebära i uppdraget som förtroendevald. 
Christina Gustafsson (KD) frågar hur kostnader kring övertid, konsulter och 
inhyrd personal ser ut. Socialchef Jenny Smedberg svarar att det finns vissa 
hyrestjänster och att dessa redovisas kontinuerligt till nämnden. 
_____ 
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