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Justerandes signaturer    
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-10-28. 
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-10-26 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-10-28 2022-11-19 

Anslagstid  
2022-10-29 – 2022-11-18  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv, plan 4   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S) 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Vidar Lundbäck (C) 
Ann Johansson (S) 
Annette Ljunggren (M), deltar digitalt 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Silvia Lobos (S), §§ 151-161 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) ers: Elin Nilsson (S) 
Bengt Adolfsson (M) ers: Jakob Willborg (M) 
Einar Holmqvist (S) ers: Silvia Lobos (S), §§ 162-165 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Einar Holmqvist (S), §§ 151-161 
 
Tjänstepersoner 
Jenny Smedberg, socialchef 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF 
Ingrid Göransson, verksamhetschef VO 
Kristine Stjärnerfält, tf. verksamhetschef VoO boende 
Christin Olsson, controller, §§ 151-156 
Madeleine Karlsson, HR-specialist, §§ 164-165 
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Ärenden 
 

§ 151 Val av justerare 
 

5 
§ 152 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 153 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 154 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 155 Månadsrapport 

2022/27 

9 
§ 156 Rekvirering från kommunstyrelsen 

2022/109 

10 
§ 157 Remissbetänkande - Nästa steg – Ökad kvalitet 

och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) 

2022/95 

11 - 12 

§ 158 Namnbyte för arbetsmarknadsenheten 
2022/99 

13 - 14 
§ 159 Revisionens granskning av 

arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd 

2022/103 

15 - 16 

§ 160 Beställning av ny gruppbostad 
2022/104 

17 - 18 
§ 161 Mottagande av gåva 

2022/110 

19 
§ 162 Information gällande nattarbetstid 

2022/112 

20 - 21 
§ 163 Information om IVOs delresultat av 

granskningen av särskilda boenden för äldre 

 

22 

§ 164 Uppföljning från HR gällande sjukfrånvaro och 
arbetsmiljö 

 

23 

§ 165 Övrigt 
 

24 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 151 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Gull-Britt Tranvik (SD) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 152 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-10-

26 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 2022-09-01 – 2022-09-30 

LSS-handläggare (LSS) 2022-09-01 – 2022-09-30 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-09-01 – 2022-09-30 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-09-01 – 2022-09-30 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-09-01 – 2022-09-30 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-09-01 – 2022-09-30 

Ordförandebeslut 2022-10-18   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 154 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-10-26 

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. Kommunfullmäktige § 146/2022 - Upphävande av beslut om andel platser i 

särskilt boende 
2. Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-10-26 daterat 2022-10-20 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 155 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2022/27 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter september och lägger den 

till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per sista september en prognos om 389 604 tkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 2 177 tkr.  
Förbättringen i förhållande till prognosen per den sista augusti beror dels på en 
prognosökning av intäkter (bidrag från AF och verksamhetsavgifter), dels en 
minskad prognos av personalkostnader. Personalkostnader kopplade till juni-
augusti är nu medräknade i utfallet och då minskar osäkerheten kring förväntade 
kostnader resten av året. Prognosen påverkas också av de vakanta tjänster som 
finns i organisationen. 
De stora negativa budgetavvikelserna återfinns under hemtjänst (- 6 796 tkr), 
ekonomiskt bistånd (-3 106 tkr) och assistans SFB/LSS (- 1 382 tkr). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 
 

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  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Rekvirering från kommunstyrelsen 
Ärendenummer SOC 2022/109 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

 Tillför socialnämnden de särskilda budgetmedel för 2022 avsedda 
samordning av stöd till anhöriga. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Alliansens beslutade budget för 2022 innefattade 200.000 kr riktade till att 
samordna stöd till anhöriga. Nya Alliansen skrev i budgeten: 

• ”C, M och KD vill särskilt uppmärksamma behovet av stöd till 
anhörigvårdare som gör en stor insats i det tysta. För att samordna stödet 
avsätts 200.000 kr i budgeten.” 

Ovan nämnda budgetmedel tillfördes inte socialnämndens budgetram för 2022 
och behöver således rekvireras från kommunstyrelsen. Socialnämnden avser nu 
att rekvirera avsatta budgetmedel. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

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 (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 157 Remissbetänkande - Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) 
Ärendenummer SOC 2022/95 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden i Älmhults kommun instämmer med förslagen i betänkandet 

SOU 2022:41 med den motiveringen som återfinns i sammanfattningen av 
ärendet. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till betänkandet som föreslår en ny 
äldreomsorgslag samt stärkt medicinsk kompetens i kommunerna och tycker att 
utredningen belyser de problem som finns idag i äldreomsorgen samt i den 
kommunala hälso- och sjukvården.  
Socialförvaltning i Älmhults kommun tror att via de förändringar som föreslås 
kan verksamheten hitta styrmedel att leda förändringsarbete mot ett alltmer 
hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssätt samt 
förbättra och förstärka kvalitén med fokus på de ledord som finns i 
utredningsförslagen. Det vill säga tillgänglighet, samordning, delaktighet, 
kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens och ledarskap. 
Utredningens förslag till lagändringar emottas också positivt i den bemärkelse 
att vissa arbetsuppgifter som stärker kvalitén såsom exempelvis användning av 
planer regleras med ska-krav i lag. Ett exempel för att förbättra kvalitén för den 
enskilde är ska-krav på att sjuksköterska och läkare ska finnas tillgängliga 
dygnets alla timmar för en bedömning vid behov. 
Våra farhågor med förslaget är kopplade till bemanning och den svårighet som 
redan finns idag i att anställa kompetent personal inom alla professioner 
inklusive läkare inom primärvården där det är en stor brist idag som påverkar 
våra medborgare. Lyckas vi inte i bemanningssituationen så kan denna lag och 
de ändringar i andra lagar som är med i förslaget falla platt. 
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Sammanträdesprotokoll 

2022-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 261

• SOU 2022:41, Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer

• Remissmissiv för SOU 2022:41 daterad 2022-07-12

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämnden tillägger i beslutsformuleringen "med 
den motiveringen som återfinns i sammanfattningen av ärendet". 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut med den ändring som Lars Ingvert (S) 
yrkat och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 158 Namnbyte för arbetsmarknadsenheten 
Ärendenummer SOC 2022/99 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att namnbyte sker på Arbetsmarknadsenheten till 

Arbete och försörjningsenheten. 
2. Socialnämnden beslutar att namnbytet skall vara genomfört i sin helhet 2023-

01-01.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten bildades 2020 med målet att fler kommuninvånare ska 
bli självförsörjande via jobb, utbildning eller annan åtgärd. Vid bildandet 
tillhörde Arbetsmarknadsenheten organisatoriska till 
kommunledningsförvaltningen. 
Under våren 2021 kopplades arbetsmarknadsenheten till socialförvaltningen och 
under våren 2022 slogs enheten samman med enheten för ekonomiskt bistånd 
och flyktingmottagande. Detta för att få en tydlighet i verksamhetens arbete för 
medborgare i behov av försörjningsstöd.  
Idag består enheten av en myndighetsutövning som bland annat handlägger och 
beslutar om ekonomiskt bistånd samt verkställighet som tillsammans med den 
enskilde arbetar för självförsörjning via individuella insatser.  
Anledning till förslag om namnbyte är att Arbetsmarknadsenheten inte speglar 
vad hela enheten arbetar med. Ett namnbytet till Arbete och försörjning  
förtydligar att fokus för enhetens arbete med den enskilde är just arbete för 
försörjning, vilket innebär olika former av till exempel studier, praktiker och 
anställningar för att stegvis komma till självförsörjning. Med ett namnbyte blir 
det lättare att kommunicera både internt och externt och förtydliga vilka 
områden enheten arbetar med. För att uppnå denna tydlighet föreslår 
Socialförvaltningen om namnbyte på Arbetsmarknadsenheten till Arbete och 
försörjning (AoF). 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens utskott beredde ärendet 2022-10-12 och beslutade ställa sig 
bakom det nya namnet Arbete och försörjningsenheten. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 262 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet  
Vidar Lundbäck (C) och Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till 
socialnämndens utskotts 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 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 159 Revisionens granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd 
Ärendenummer SOC 2022/103 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden antar förslag till svar på granskning av kommunens 

arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd daterad 2022-10-19 som sitt 
eget och överlämnar det till revisorerna. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har gett EY i uppdrag att granska socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar 
förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Den sammanfattande bedömningen är att socialnämndens styrning, uppföljning 
och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare är 
bedömningen att insatserna kan bidra till att öka förutsättningarna för individer 
att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Utifrån granskningen rekommenderas socialnämnden att: 

• Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

• I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

• Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av 
insatser som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt 
att uppföljningen dokumenteras. 

• Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen. 

Revisorerna har godkänt rapporten och önskar socialnämndens skriftliga svar på 
bedömningarna enligt rapporten samt dess rekommendationer senast 2022-12-
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

13. Socialnämndens utskotts gav 2022-10-12, § 263, socialförvaltningen i 
uppdrag att presentera ett svar för socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 

• Förslag till svar på granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd daterad 2022-10-19 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 263 

• Revisorernas missiv gällande granskning av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd daterad 2022-09-13 

• Revisorernas granskningsrapport gällande kommunens 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 

 

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 
Kommunrevisionerna 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 160 Beställning av ny gruppbostad 
Ärendenummer SOC 2022/104 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden förslår kommunfullmäktige 

 Ger tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
förprojektera och ta fram ett eventuellt upphandlingsunderlag till uppförande 
av gruppbostad. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har behov av att utveckla och utöka verksamheten omsorg 
funktionsvariation med en eller två gruppbostäder. En framtidsanalys är gjord 
inom området och visar på behovet av att utöka antalet gruppbostäder i takt med 
att fler invånare behöver socialförvaltningens insatser. Behovet kan inte mötas 
inom ramen för de gruppbostäder som finns tillgängliga. Detta innebär att fler 
boendeplatser i form av en till två gruppbostäder behöver skapas inom ramen för 
en treårsperiod.   
En gruppbostad riktar sig till personer med kontinuerlig tillsyns- och 
omvårdnadsbehov med närvaro av personal. Den ska bestå av sex fullvärdiga 
lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen med kök som en samlande 
punkt för de boende och därutöver personalutrymmen. 
Gruppbostaden kan både inrymmas i flerbostadshus eller vara friliggande och 
placerad i Älmhults tätort. Den första gruppbostaden behöver vara klar i början 
av år 2025 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-20 

• Rapport gällande framtidsanalys LSS, gruppbostad och servicebostad daterad 
2021-04-09 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 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 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 161 Mottagande av gåva 
Ärendenummer SOC 2022/110 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden mottar gåva, i enlighet med utkast till gåvobrev daterad 

2022-10-06, från IKEA OF SWEDEN AB. 
2. Socialnämnden uppdrar åt ordförande Marie Rosenquist att underteckna 

gåvobrevet å nämndens vägnar.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
IKEA OF SWEDEN AB har beslutat att erbjuda Socialförvaltningen i Älmhults 
kommun en gåva i form av inventarier till ett antal lägenheter för 
skyddsbehövande som anvisats bostad i Älmhults kommun. 
Socialnämnden föreslås motta gåvan i enlighet med utkast till gåvobrev. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 

• Utkast till gåvobrev daterad 2022-10-05 

• Bilaga 1. Orderbekräftelser för samtliga åtta lägenheter samt kompletteringar 
 

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 
IKEA OF SWEDEN AB 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 162 Information gällande nattarbetstid 
Ärendenummer SOC 2022/112 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens beslut gällande 9 

timmars nattarbetstid. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen står fast vid sitt beslut att implementera nio timmars 
nattarbetstid då fördelaktiga effekter kan ses utifrån medarbetarperspektiv, 
brukar-och patientperspektiv samt verksamhetsperspektiv. Socialförvaltningen 
kommer noggrant att följa arbetet utifrån de riskbedömningar som gjorts på 
respektive enheter. Mätetal i form av sjukfrånvaro återkopplas till nämnd via 
månadsuppföljningar. Enhetscheferna på respektive enheter har ett stort ansvar 
gällande schemaläggning där delaktighet hos medarbetare skall beaktas utifrån 
verksamhetens behov men även medarbetarnas arbetsmiljö.  
Socialnämnden utskotts uppdrog 2022-10-12, § 266, socialchefen att 
komplettera redovisningen om nattarbetstid med synpunkter från fackliga 
organisationer. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-19 

• Inkomna synpunkter från Kommunal angående antal arbetstimmar för 
nattarbeten samt bemanningshandbok daterad 2022-10-17 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-10-12, § 266 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C), Vidar Lundbäck (C) och Gun-Britt Cedergren 
(KD) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut. 
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Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars Ingvert (S) och Irene Svensson (S) yrkar avslag till socialförvaltningens 
förslag till beslut. 
Irene Svensson (S) yrkar att socialförvaltningen genomför en enkät kring orsaker 
till att de medarbetare inom äldreomsorgen som arbetar deltid väljer att göra det. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för socialförvaltningens förslag 
till beslut och NEJ för Lars Ingvert (S) och Irene Svenssons (S) avslagsyrkande. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Bengt Adolfsson (M) X   
Annette Ljunggren (M) X   
Lars Ingvert (S)  X  
Ann Johansson (S)  X  
Einar Holmqvist (S)  X  
Irene Svensson (S)  X  
Vidar Lundbäck (C)  X   
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) X   
Gun-Britt Cedergren (KD) X   
Gull-Britt Tranvik (SD) X   
Marie Rosenquist (M) X   
SAMMANSTÄLLT 7 4  

Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordförande att socialnämnden beslutat i 
enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut. 
_____ 
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Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 163 Information om IVOs delresultat av 
granskningen av särskilda boenden för äldre 
 

Information 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson informerar om delresultat av 
den av Inspektionen för vård och omsorg genomförda granskningen av 
medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Under hösten 
fortsätter en fördjupad tillsyn med inspektioner där respektive kommuns 
resultat återkopplas som grund för lärande och förbättringsarbete. 
_____ 
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Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 164 Uppföljning från HR gällande sjukfrånvaro 
och arbetsmiljö 
 

Information  
HR-specialist Madeleine Karlsson informerar socialnämnden om sjukfrånvaron 
och arbetsmiljön inom socialförvaltningen. Hon ska återkomma till nästa 
sammanträde för att berätta om hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet 
genomförs och följs upp i verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 
_____ 
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Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 165 Övrigt 
 

Information  
Nämndsekreterare Amanda Olsson informerar om att Individ och 
familjeomsorgen bjuder in till föreläsning med prisade journalisten och 
aktivisten Atilla Yoldas i samband med initiativet En vecka utan våld. 
_____  
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