Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Socialnämnden 2022-05-25
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30–12:10.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 09:45–09:55 och 10:55–11:05.
Paragrafer
72-91
Utses att justera
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Marie Rosenquist (M)

Justerande

____________________________________
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Socialnämnden

Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-06-07.

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

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-05-25

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-06-08

2022-07-01

Anslagstid

2022-06-09 – 2022-06-30
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Socialförvaltningens arkiv, plan 4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Lars Ingvert (S)
Marie Rosenquist (M), ordförande
Vidar Lundbäck (C)
Ann Johansson (S)
Jakob Willborg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Silvia Lobos (S)
Annette Ljunggren (M), §§ 72-78
Gun-Britt Cedergren (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Tjänstgörande ersättare
Irene Svensson (S) ers: Elin Nilsson (S)
Bengt Adolfsson (M) ers: Annette Ljunggren (M), §§ 79-91

Ej tjänstgörande ersättare
Bengt Adolfsson (M), §§ 72-78
Claudia Swanson (SD)

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Olsson, nämndsekreterare
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, §§ 72-90
Marie Bogholt, verksamhetschef OF, §§ 72-90
Åsa Svensson, medicinskt ansvar sjuksköterska, §§ 72-89
Susann Pettersson, kommunchef, § 77
Lars Lund, fastighetschef, § 77
Per Elmgren, chefcontroller, §§ 77-81
Christin Olsson, controller, §§ 77-79
Madeleine Karlsson, HR-specialist, §§ 80-81

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Socialnämnden

Ärenden
§ 72

Val av justerare

5

§ 73

Fastställande av dagordning

6
2022/9

§ 74

Delegeringsbeslut

§ 75

Redovisning av utvalt delegeringsbeslut

7
8

Meddelande till socialnämnden

2022/8

9

§ 77

Information gällande uppdraget om framtidens
äldreomsorg

2022/74

10

§ 78

Månadsrapport

2022/27

11

§ 79

Åtgärder för budget i balans 2022

2022/59

12 - 14

§ 80

Information från HR

§ 76

15

Uppdrag gällande analys av sjuklönekostnader

2022/48

16

§ 82

Rapportering av ej verkställda beslut 2022, första
kvartalet

2022/73

17 - 18

§ 83

Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot
kvinnor - Eva Ballovarre (S)

2022/50

19 - 20

§ 84

Svar på Motion om att ta över ansvar för
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg
(MP)

2022/51

21 - 22

§ 85

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

2022/24

23 - 24

§ 86

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

2022/10

25 - 26

§ 87

Remissbetänkande - En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

2022/25

27 - 30

§ 88

Skrivelse angående serveringstillstånd för ideella
föreningar från Diö Samhällsförening

2022/71

31 - 32

§ 89

Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens
område 2022 från Bris Region Syd

2022/72

33 - 34

§ 90

Kostnadsberäkning för Kommunals förslag

§ 91

Övrigt

§ 81

35
36

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 72 Val av justerare
Socialnämndens beslut
 Utse Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) att justera protokollet jämte ordförande.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 74 Delegeringsbeslut
Ärendenummer SOC 2022/9

Socialnämndens beslut
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-0525 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
2022-04-01 – 2022-04-30

LSS-handläggare (LSS)

2022-04-01 – 2022-04-30

Biståndshandläggare (SoL ÄO)

2022-04-01 – 2022-04-30

Biståndshandläggare (SoL OF)

2022-04-01 – 2022-04-30

Biståndshandläggare (Färdtjänst)

2022-04-01 – 2022-04-30

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst)

2022-04-01 – 2022-04-30

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 75 Redovisning av utvalt delegeringsbeslut
Information
Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral
informerar socialnämnden om omständigheterna rörande delegeringsbeslut
utvalt vid tidigare redovisning 2022-04-27, § 49. Socialnämnden önskar att hon
återkommer vid nästa möte och presenterar detta beslut samt ytterligare fyra
utvalda delegeringsbeslut i större detalj.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 76 Meddelande till socialnämnden
Ärendenummer SOC 2022/8

Socialnämndens beslut
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-05-25
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 § 73/2022 - Slutrapport för parlamentariska
beredningen 2021-2022
2. Kommunfullmäktige § 78/2022 - Motion om att stoppa mäns våld mot
kvinnor - Eva Ballovarre (S)
3. Kommunfullmäktige § 79/2022 - Motion om att ta över ansvar för
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg (MP)
4. Kommunfullmäktige § 83/2022 - Årsredovisning 2021
5. Kommunfullmäktige § 86/2022 - Kommunövergripande uppföljning av
intern kontroll 2021
6. Kommunfullmäktige § 88/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvartal fyra 2021
7. Samhällsbyggnadsavdelningen - Ett förslag till detaljplan för Sånnaböke
1:171 m.fl. (Solvikskajen), i Älmhult tätort och kommun

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-05-25 daterat 2022-05-19
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 77 Information gällande uppdraget om
framtidens äldreomsorg
Ärendenummer SOC 2022/74

Information
Kommunchef Susann Pettersson, fastighetschef Lars Lund, chefcontroller Per
Elmgren och socialchef Jenny Smedberg informerat socialnämnden om
utvecklingen kring uppdraget om framtidens äldreomsorg och presenteras det
kunskapsunderlag som godkändes av kommunstyrelsen 2022-05-17, § 89.
Socialnämnden föreslog 2021-05-19, § 57, att kommunstyrelsen skulle ta fram
en långsiktig generalplan för verksamheten för äldre i kommunen. Planen
föreslogs innehålla boende, boendeformer och mötesplatser samt beskriva
kommunens verksamhet för att skapa ett gott liv på äldre dagar.
Kommunstyrelsen gav 2021-06-08, § 125, kommunchefen i uppdrag att
återkomma med förslag på upplägg för utredning gällande framtidens
äldreomsorg. Upplägget utarbetat tillsammans med tekniska förvaltningen och
socialförvaltningen redovisades vid kommunstyrelsens möte 2021-10-05, § 184.
Utredningen innehåller två delar, den ena delen undersöker vilka förväntningar
och önskemål som kommuninvånarna har på äldreomsorgen. Detta innebär att
undersöka vad som är viktigt i äldre människor liv och vilket stöd man vill ha
såsom förväntningar på omsorg, boendeformer och på vilket sätt de är
utformade, utbud aktiviteter mm. Den andra delen handlar om långsiktig plan för
särskilda boenden i Älmhults kommun. En genomlysning av boendenas standard
och en långsiktig renoveringsplan med en kostnadsbedömning av åtgärder tas
fram som kunskapsunderlag.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 78 Månadsrapport
Ärendenummer SOC 2022/27

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden godkänner månadsrapporten efter april och lägger den till
handlingarna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar per siste april en prognos om 397 053 mkr vilket
innebär en negativ budgetavvikelse om -11 249 mkr.
Vid socialnämndens sammanträde 2022-03-23, § 41, redovisades månadsrapport
för ekonomi med prognostiserat underskott efter februari månads utfall.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att föreslå ytterligare
åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna ska rapporteras till
socialnämndens sammanträde i maj månad. De stora budgetavvikelserna som
sticker ut återfinns under hemtjänst (-10 172) och assistans SFB/LSS (-760).

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(3)

Socialnämnden

§ 79 Åtgärder för budget i balans 2022
Ärendenummer SOC 2022/59

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder för en
budget i balans.
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda anpassning
av antalet platser i särskilt boende. Uppdraget ska återrapporteras till
socialnämndens sammanträde i februari 2023.
3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
 att upphäva beslut 2018-04-23, § 151, om andelen platser på särskilt
boende per kommuninvånare 80 år och äldre till ett riktvärde om 13,7
procent.
4. Socialnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt
fortsätta arbetet med "Framtidens äldreomsorg".
5. Socialnämnden beslutar ansöka om medel från kommunstyrelsen för att täcka
underskottet inom hemtjänst. (ca 11 miljoner)

Beslutsnivå
Socialnämnden, p 1-2, 4-5
Kommunfullmäktige, p. 3

Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 5.

Sammanfattning av ärendet
Vid socialnämndens sammanträde i mars 2022 presenterades en ekonomisk
rapport med prognostiserat underskott om -14,2 mkr per siste februari. Prognosen
hade per siste mars förbättrats till -11,7 mkr.
Socialnämnden beslutade 2022-03-23, § 41, att uppdra till förvaltningschef att ta
fram förslag till åtgärder för budget i balans och återkomma till socialnämndens
sammanträde i maj 2022.
I samband med den ekonomisk uppföljning per mars 2022 kompletterades ovan
nämnda uppdrag 2022-04-27, § 52, för att även innehålla genomförande av en
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 2(3)

Socialnämnden

analys av nettokostnadsavvikelsen gällande äldreomsorg och uppdatering av
SKRs material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av platser inom
särskilt boende i relation till hemtjänsten.
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans som
sträcker sig över perioden år 2022 – 2024, som nämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 123
• Socialnämndens beslut 2022-04-27, § 52
• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 41
• Rapport Åtgärder för en budget i balans, plan 2022-2024 daterad 2022-05-19
• Bilaga 1 åtgärdsplan ekonomi i balans 2022-2024
• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2021
• Redovisning av personer som väntar på plats på vård och omsorgsboende 2022
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar avslag på socialförvaltningens beslutspunkt 2 och
inkommer med följande tilläggsyrkanden:
1. att hemställa till kommunstyrelsen om att snabbt fortsätta arbetet med
"Framtidens äldreomsorg".
2. att yrkandet från föregående socialnämnds sammanträde står kvar, ansöka om
medel från kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst. (ca 11
miljoner)
Gull-Britt Tranvik yrkar avslag på Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 1 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 2 i
socialförvaltningens förslag till beslut.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 3(3)

Socialnämnden

Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med Lars
Ingverts (S) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 2 i socialförvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 3 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 4
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 4 i
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma.
Ordföranden finner att socialnämnden avslagit beslutspunkt 4 i
socialförvaltningens förslag till beslut..
Beslutsgång 5
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med beslutspunkt 5 i
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så.
Beslutsgång 6
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S)
tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden bifaller yrkandet.
Beslutsgång 7
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S)
tilläggsyrkande 2.
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma i enlighet med GullBritt Tranviks (SD) yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Lars Ingverts (S) tilläggsyrkande 2.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 80 Information från HR
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts
(S) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 81 Uppdrag gällande analys av
sjuklönekostnader
Ärendenummer SOC 2022/48

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa ordinarie sammanträde.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet Marie Rosenquists
(M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 82 Rapportering av ej verkställda beslut 2022,
första kvartalet
Ärendenummer SOC 2022/73

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för
2022, första kvartalet, daterad 2022-05-19 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, första kvartalet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

(1 januari 2022 - 31 mars 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda
besluten till IVO i 28 april 2022.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19
• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, första kvartalet daterad 202205-19

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
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 83 Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot
kvinnor - Eva Ballovarre (S)
Ärendenummer SOC 2022/50

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden uppdrar förvaltningen att ta fram att ett förslag till svar
senast till nämndens sammanträde i augusti.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-01-20 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 behandlar ärendet 2022-03-28, § 78, 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 2022-05-11, § 125, och beslutade
föreslå socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till
svar senast till nämndens sammanträde i augusti.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 125
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87
• Motion daterad 2022-03-08

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

Sammanträdesprotokoll
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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

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 84 Svar på Motion om att ta över ansvar för
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg (MP)
Ärendenummer SOC 2022/51

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden uppdrar förvaltningen att ta fram att ett förslag till svar
senast till nämndens sammanträde i augusti.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-17 in en motion att ta över ansvar för
arbetsmarknadspolitik från staten. I motionen föreslås följande:
 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan till den svenska
Regeringen om att Älmhults kommun får ett ökat arbetsmarknadsansvar.
 Att Älmhults kommun kan bli försökskommun och ta över
Arbetsförmedlingens uppgifter.
 Att säkerställa tillgången på externa kompetenta aktörer som idag har avtal
med Arbetsförmedlingen så de finns tillgängliga på plats lokalt.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-03-28, § 79, 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 2022-05-11, § 126, och beslutade
föreslå socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till
svar senast till nämndens sammanträde i augusti.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 126
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 79
• Motion daterad 2022-03-17

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

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

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige följande:
 Första att-satsen besvaras och den andra avslås.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

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.
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-03-23, § 43, gav förvaltningen i
uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till nämndens sammanträde i
maj. Socialnämndens utskott behandlade svaret 2022-05-11, § 127, och
beslutade att föreslå att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att den
första att-satsen ska besvaras och att den andra ska avslås.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-05-11, § 127
• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25
• Motion daterad 2022-01-20

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Vidar Lundbäck (C), Jakob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och GullBritt Tranvik (SD) 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
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

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

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden antar förslag till svar på granskning av styrning och ledning
av socialtjänstens verksamhet för barn och unga daterad 2022-05-17 som sitt
eget och överlämnar det till revisorerna.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna gav EY i uppdrag att granska socialnämndens ledning och styrning
av socialtjänstens verksamhet för barn och unga. Den sammanfattande
bedömningen var att socialnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning
och ledning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga.
Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer till socialnämnden:
• Se över och uppdatera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• Säkerställa att det implementeras rutiner som dels beskriver ett bestämt
tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska utföras, dels anger hur ansvaret för
utförandet är fördelat i verksamheten
• Tydliggöra riktning och prioriteringar i det fortsatta arbetet med att tillse
handläggare med tillräcklig utbildning och kompetens för uppgifter som rör
bedömning, utredning och uppföljning av insatser.
• Tillse att medarbetare får det stöd som krävs för en effektiv och säker
handläggning av ärenden
• Säkerställa att det upprättas genomförandeplaner i samtliga ärenden med
beviljad insats

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

• Tillse att det genomförs systematisk uppföljning och kontroll av
verksamhetens kvalitet i förhållande till de lagar och föreskrifter nämnden
arbetar utifrån.
Utöver rekommendationerna i rapporten vill revisorerna att nämnden besvarar
vilka konkreta åtgärder som IVO:s påtalade brister gällande kontroll av utdrag ur
misstanke- och belastningsregister i enlighet med gällande lagstiftning kommer
att resultera i.
Revisorerna har godkänt rapporten och önskar socialnämndens skriftliga svar på
bedömningarna enligt rapporten, dess rekommendationer, samt revisorernas
fråga senast måndagen den 15 juni 2022.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10
• Förslag till svar på granskning av styrning och ledning av socialtjänstens
verksamhet för barn och unga daterad 2022-05-17
• Handlingsplan för Barn och familjeenheten
• Revisorernas missiv gällande granskning av styrning och ledning av
socialtjänstens verksamhet för barn och unga
• Revisorernas granskningsrapport gällande styrning och ledning av
socialtjänstens verksamhet för barn och unga daterad mars 2022

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 87 Remissbetänkande - En möjlighet till
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
(SOU 2021:95)
Ärendenummer SOC 2022/25

Socialnämndens beslut med motivering
Antalet svenska alkoholproducenter har ökat kraftigt under de senaste åren. Idag
finns det uppskattningsvis ett hundratal producenter runt om i landet. Det är
verksamheter som skapar jobb och bidrar till en positiv utveckling för svensk
landsbygd, även i Älmhult där nya spännande företag vuxit fram.
Producenternas verksamhet hämmas av den svenska alkohollagstiftningen.
Systembolagets monopolställning gör att företag inte har rätt att sälja sina
produkter direkt till kund. Istället måste kunderna hänvisas till närmaste
Systembolag under förutsättning att producenten har lyckats få in sin produkt i
Systembolagets sortiment.
Utifrån ett sydsvenskt perspektiv är Systembolagets monopolställning i
praktiken kraftigt utmanad av import alkoholhaltiga drycker främst från
Tyskland, Danmark och Polen. Den lokala öltillverkarens pris ligger till exempel
i dagsläget 228% över den billigaste ölen på Systembolaget, och 1065% över
priset på en billig öl i Tyskland. Det finns ingen anledning att tro att en mer
långtgående tillståndsgivning för gårdsförsäljning skulle påverka
missbruksproblematiken som är socialnämndens lokala ansvar.
Med anledning av detta yrkar vi:
 att utredningens förslag att kräva att försäljningen endast ska tillåtas i
anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till
den aktuella produkten på tillverkningsstället stryks
 att utredningens förslag att kräva att försäljningen till varje enskild person
vid samma besökstillfälle ska inte överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3
liter andra jästa drycker, och 3 liter starköl stryks
Vi ser däremot inga hinder att gårdsförsäljning ska vara tillståndspliktig och att
socialnämnden prövar tillståndsansökningar och utför tillsyn av verksamheten.

Beslutsnivå
Socialnämnden
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har getts möjlighet att yttra sig om betänkande av
Gårdsförsäljningsutredningen. Utredningens övergripande uppdrag har varit att
utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i
Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. Efter en analys
av de EU-rättsliga regleringarna av detaljhandelsmonopol presenterar
utredningen ett förslag om hur gårdsförsäljning ska kunna ske.
Socialnämndens utskott beslutade 2022-04-13, § 83, att lämna över ärendet till
socialnämnden för beslut utan beslutsförslag. Socialnämnden beslutade 2022-0427, § 56, att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 83
• SOU 2021:95 - En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
• Remissmissiv för SOU 2021:95 daterad 2022-01-31

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Jakob Willborg (M) inkommer med följande yttrande som förslag till beslut:
”Antalet svenska alkoholproducenter har ökat kraftigt under de senaste åren.
Idag finns det uppskattningsvis ett hundratal producenter runt om i landet. Det är
verksamheter som skapar jobb och bidrar till en positiv utveckling för svensk
landsbygd, även i Älmhult där nya spännande företag vuxit fram.
Producenternas verksamhet hämmas av den svenska alkohollagstiftningen.
Systembolagets monopolställning gör att företag inte har rätt att sälja sina
produkter direkt till kund. Istället måste kunderna hänvisas till närmaste
Systembolag under förutsättning att producenten har lyckats få in sin produkt i
Systembolagets sortiment.
Utifrån ett sydsvenskt perspektiv är Systembolagets monopolställning i
praktiken kraftigt utmanad av import alkoholhaltiga drycker främst från
Tyskland, Danmark och Polen. Den lokala öltillverkarens pris ligger till exempel
i dagsläget 228% över den billigaste ölen på Systembolaget, och 1065% över
priset på en billig öl i Tyskland. Det finns ingen anledning att tro att en mer
långtgående tillståndsgivning för gårdsförsäljning skulle påverka
missbruksproblematiken som är socialnämndens lokala ansvar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med anledning av detta yrkar vi:
• att utredningens förslag att kräva att försäljningen endast ska tillåtas i
anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till
den aktuella produkten på tillverkningsstället stryks
• att utredningens förslag att kräva att försäljningen till varje enskild person vid
samma besökstillfälle ska inte överstiga 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter
andra jästa drycker, och 3 liter starköl stryks
Vi ser däremot inga hinder att gårdsförsäljning ska vara tillståndspliktig och att
socialnämnden prövar tillståndsansökningar och utför tillsyn av verksamheten.”
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämnden instämmer i utredningens förslag i sin
helhet.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till Jakob Willborgs (M) förslag.
Gun-Britt Cedergren (KD) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts (S)
yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Jakob Willborgs (M)
yrkande.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för beslut i enlighet med Jakob
Willborgs (M) yrkande och NEJ för beslut i enlighet med Lars Ingverts (S)
yrkande.
LEDAMOT
Jakob Willborg (M)
Bengt Adolfsson (M)
Lars Ingvert (S)
Ann Johansson (S)
Silvia Lobos (S)
Irene Svensson (S)
Vidar Lundbäck (C)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)
Gun-Britt Cedergren (KD)

JA
1
1

NEJ

AVSTÅR

1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gull-Britt Tranvik (SD)
Marie Rosenquist (M)

1
1

Totalt

6

5

0

Med 6 JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordförande att socialnämnden beslutat i
enlighet med Jakob Willborgs (M) yrkande.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88 Skrivelse angående serveringstillstånd för
ideella föreningar från Diö Samhällsförening
Ärendenummer SOC 2022/71

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden uppdrar utskottet att undersöka möjligheterna att genomföra
skrivelsens förslag och ta med skrivelsen i budgetprocessen inför 2023.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Diö samhällsförening inkom 2022-04-19 med en skrivelse angående
serveringstillståndsavgifter för ideella föreningar till kommunstyrelsen
skrivelsen föreslås följande:
• Införa en separat taxa för serveringstillstånd för föreningar och företag likt
majoriteten av kommunerna i Kronobergs län.
• Likrikta taxan för serveringstillstånd för föreningar i Älmhults kommun i
enlighet med taxan för de övriga kommunerna i Kronobergs län.
Kommunstyrelsen överlämnade skrivelse till socialnämnden då nämndens
ansvarsområde enligt reglemente omfattar kommunens uppgifter enligt
alkohollagen avseende serveringstillstånd.
Alkoholhandläggarna har givits möjlighet att inkomma med synpunkter men valt
att inte yttra sig om respektives kommuns avgiftssättning. Socialnämnden har att
ta ställning till skrivelsens förslag.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19
• Skrivelse angående serveringstillstånd för ideella föreningar från Diö
Samhällsförening med bilagor inkommen 2022-04-19

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att socialnämnden uppdra utskottet att undersöka
möjligheterna att genomföra skrivelsens förslag och ta med skrivelsen i
budgetprocessen inför 2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie
Rosenquists (M) yrkanden och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Diö samhällsförening

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89 Ansökan om föreningsbidrag inom
socialnämndens område 2022 från Bris Region
Syd
Ärendenummer SOC 2022/72

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden avslår ansökan eftersom det saknas lokal förankring.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Bris Region Syd har 2022-04-29 inkommit med en ansökan om föreningsbidrag
inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 45 000 kronor.
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p. 1 att främjande insatser för barn
och ungdom faller inom nämndens ansvarsområde.
Även 5 kap. 1 § p. 1-3 SoL reglerar att socialnämnden ska verka för att barn
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med
hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och
social utveckling hos barn och unga och bedriva uppsökande verksamhet och
annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
• Ansökningsbrev 2022 med information om Bris arbete i och med kriget i
Ukraina daterad
• Bilageförteckning
• Årsberättelse 2020 för Bris
• Bris långsiktiga plan 2021-2025
• Bris stadgar antagna 2021-05-29
• Budget 2022 och prognos 2023
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Inbjudan till Bris nätverk
• Bris årsrapport 2021: Våld - en del av barns vardag
• Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina

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
Bris Region Syd

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108 Kostnadsberäkning för Kommunals förslag
Information
Nämndsekreterare informerar socialnämnden om kommunstyrelsens
personalutskottets hantering 2022-05-23, § 22, av det inkomna namninsamlingen
gällande rätt till arbetsskor för personal inom vård och omsorg, förskola och
fritids.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Övrigt
Information
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorgen uppdaterar nämnden kring
arbetet med struktur och stabilitet inom verksamhetsområdet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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