Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Socialnämnden 2022-03-23
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30–11:40.
Ajournering sker mellan 09:35–09:45.
Paragrafer
35-46
Utses att justera
Annette Ljunggren (M)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-03-28.
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Vidar Lundbäck (C)

Justerande

____________________________________
Annette Ljunggren (M)

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Socialnämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-03-23

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-03-29

2022-04-22

Anslagstid

2022-03-30 – 2022-04-21
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Socialförvaltningens arkiv, kommunhuset,
plan 4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Socialnämnden

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

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Olsson, nämndsekreterare
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef
Marie Bogholt, verksamhetschef OF
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, § 36-42, 45-46
Åsa Svensson, verksamhetschef VoO, § 36-45
Gustaf Borgarp, enhetschef IFO, § 36-40
Per Elmgren, chefscontroller, § 41
Liil Nilsson, samordnare för flykting- och biståndsfrågor, § 41-45
Cecilia Tallkvist, HR-specialist, § 46

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Socialnämnden

Ärenden
§ 35

Val av justerare

5

§ 36

Fastställande av dagordningen

6

Delegeringsbeslut

2022/9

7

§ 38

Meddelande till socialnämnden

2022/8

8

§ 39

Redovisning av Återbrukets verksamhet

§ 37

9

Uppdatering kring Återbrukets nya lokaler

2021/58

10

Månadsrapport

2022/27

11

§ 42

Revisorernas granskning av styrning och
ledning av socialtjänstens verksamhet för barn
och unga

2022/10

12

§ 43

Svar på Motion om trygg kommunal vård och
omsorg - Michael Öberg (MP)

2022/24

13 - 14

§ 44

Revidering av delegationsordning med hänsyn
till 4:2 SoL

2022/36

15

§ 45

Information om arbetet till stöd för ukrainska
flyktingar

16

§ 46

Information kring arbetsmiljö och sjuktal

17

§ 40
§ 41

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 35 Val av justerare
Socialnämndens beslut
 Utse Annette Ljunggren (M) att justera protokollet jämte ordföranden.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 36 Fastställande av dagordningen
Socialnämndens beslut
 Fastställa dagordningen i sin helhet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 37 Delegeringsbeslut
Ärendenummer SOC 2022/9

Socialnämndens beslut
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-0323 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
IFO Socialnämnden

Period
2022-02-01 – 2022-02-28

LSS-handläggare (LSS)

2022-02-01 – 2022-02-28

Biståndshandläggare (SoL ÄO)

2022-02-01 – 2022-02-28

Biståndshandläggare (SoL OF)

2022-02-01 – 2022-02-28

Biståndshandläggare (Färdtjänst)

2022-02-01 – 2022-02-28

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst)

2022-02-01 – 2022-02-28

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 38 Meddelande till socialnämnden
Ärendenummer SOC 2022/8

Socialnämndens beslut
 Godkänna redovisningen av meddelande till socialnämnden 2022-03-23 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. Kommunfullmäktige § 47/2022 - Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Annette Ljunggren (M)
2. Kommunfullmäktige § 48/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal tre 2021
3. Inspektionen för vård och omsorg - Beslut från ärende gällande tillsyn av
verksamheten för barn och unga i Älmhult (Dnr 3.5.1-11459/2021-19)
4. Inspektionen för vård och omsorg - Uppföljning av resultatet av lärande och
främjande tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården (Dnr 2.7.151587/2020-18)
5. Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län – Inbjudan till
bostadskonferens

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-03-23 daterad 2022-03-16
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 39 Redovisning av Återbrukets verksamhet
Information
Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Gustaf Borgarp och verksamhetschef för
individ och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral presenterar
Återbrukets nuvarande och planerade framtida verksamhet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 40 Uppdatering kring Återbrukets nya lokaler
Ärendenummer SOC 2021/58

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av ekonomisk kalkyl för
Återbruket och fortsatt arbete i enlighet med kalkylen.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt redovisa
verksamhetens utveckling.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral
presenterar en ny ekonomisk kalkyl för Återbrukets planerade flytt till Älmhults
handelsområde.

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämnden godkänner redovisningen av
ekonomisk kalkyl för Återbruket och fortsatt arbete i enlighet med kalkylen.
Elin Nilsson (S) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
kontinuerligt redovisa Återbrukets utveckling.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Vidar
Lundbäcks (C) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Elin Nilssons
(S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 41 Månadsrapport
Ärendenummer SOC 2022/27

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter februari och lägger den till
handlingarna.
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att föreslå åtgärder för att
uppnå en budget i balans. Åtgärderna rapporteras till nämndsmöte senast i
maj.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar per siste februari en prognos om 399 975 mkr
vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -14 171 mkr.
Pågående arbete med att verkställa åtgärder för en budget i balans fortlöper
under år 2022 – 2023 enligt framarbetad åtgärdsplan. De stora avvikelserna från
budget återfinns under hemtjänst (-7 475) och externt stödboende (-1 554).

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med månadsrapporten efter februari
daterad 2022-03-21

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
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 42 Revisorernas granskning av styrning och
ledning av socialtjänstens verksamhet för barn
och unga
Ärendenummer SOC 2022/10

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ger nämndens presidie och förvaltningen i uppdrag att
gemensamt formulera ett förslag på svar till revisorerna och presentera
förslaget på nämndsmöte senast i maj.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Jenny Smedberg informerar om revisorernas granskningsrapport
gällande styrning och ledning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga
under 2021 som inkom till socialförvaltningen den 16 mars.

Beslutsunderlag
• Revisorernas missiv gällande granskning av styrning och ledning av
socialtjänstens verksamhet för barn och unga daterad
• Revisorernas granskningsrapport gällande styrning och ledning av
socialtjänstens verksamhet för barn och unga daterad 15 mars 2022

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämnden ger nämndens presidie och
förvaltningen i uppdrag att formulera ett förslag på svar till revisorerna och
presentera förslaget på nämndsmöte senast i maj.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Vidar
Lundbäcks (C) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 43 Svar på Motion om trygg kommunal vård och
omsorg - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer SOC 2022/24

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar
till nämndsmöte senast i maj.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal
vård och omsorg. I motionen föreslås följande:
• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med Region
Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en god och nära
vård.
• Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära vård.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-01-31, § 25, och beslutar att
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 §
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Socialnämnden har att
yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller avstyrkas.
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-03-09, § 44, och beslutade
föreslå socialnämnden att ge förvaltningen att ta fram att ett förslag till svar
senast till nämndens sammanträde i maj.

Beslutsunderlag
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-03-09, § 44
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

• Motion daterad 2021-01-20

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 44 Revidering av delegationsordning med
hänsyn till 4:2 SoL
Ärendenummer SOC 2022/36

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning daterad 202203-16 med följande ändring i anmärkning till punkt 1.9 C:
Delegeringsrätten är gällande medan EU:s massflyktsdirektiv (Council
Directive 2001/55/EC of 20 July 2001) är aktiverat.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden föreslås lägga till en punkt 1.9 C i sin delegationsordning för
beslut om ekonomiskt bistånd med stöd av 4 kap § 2 SoL i fall då rätt till bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL inte föreligger med anledning av 1 § lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande (LMA).

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16
• Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2022-03-16

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Elin Nilsson (S) yrkar att delegeringen ska vara gällande medan EU:s
massflyktsdirektiv (Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001) är aktiverat.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Elin Nilssons
(S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-03-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 45 Information om arbetet till stöd för ukrainska
flyktingar
Information
Kommunens samordnare för flykting- och biståndsfrågor Liil Nilsson informerar
om det pågående arbete inom Älmhults kommun för att stödja flyktingar som
anländer från kriget i Ukraina.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-02-23

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 46 Information kring arbetsmiljö och sjuktal
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en analys av
sjuklönekostnaderna och redovisa analysen på nämndsmöte senast i maj.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
HR-specialist Cecilia Tallkvist informerar om arbetsmiljö och sjuktal gällande
socialförvaltningen för helår 2021.

Socialnämndens behandling
Beslutsgång
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att genomföra en analys av sjuklönekostnaderna och redovisa analysen
på nämndsmöte senast i maj.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Nusreta
Kurtanovic Nilssons (C) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

17
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