
 

  
  

   
 

  

  

  

~ Älmhults 
ittJ kommun 

1 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 

Socialnämnden 2021-05-19 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult Linnésalen klockan 08:30–11:50 

Paragrafer 
54-67 

Utses att justera 
Jakob Willborg (M) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  2021-05-24 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Amanda Svensson 

Ordförande ____________________________________ 
Marie Rosenquist (M) 

Justerande ____________________________________ 
Jakob Willborg (M) 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-05-19 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 

2021-05-25 2021-06-17 

Anslagstid 

2021-05-26 – 2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 

Socialförvaltningens arkiv 

Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

~ Älmhults 
ittJ kommun 

2 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 

Socialnämnden 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M) 
Vidar Lundbäck (C) 
Lars Ingvert (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD), deltar digitalt 
Ann Johansson (S) 
Silvia Lobos (S), deltar digitalt 
Elin Nilsson (S), deltar digitalt 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C), deltar digitalt 
Gun-Britt Cedergren (KD), deltar digitalt 

Tjänstgörande ersättare 
Annette Ljunggren (M), deltar digitalt 

Ej tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S), deltar digitalt 

Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Ingrid Göransson, verksamhetschef 
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
Sara Stigsdotter Dahlberg, verksamhetschef, deltar digitalt 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, deltar digitalt 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, deltar digitalt 
Liil Nilsson, verksamhetschef, deltar digitalt 
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef, deltar digitalt 
Sara Vaarning Vetter, enhetschef, deltar digitalt 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 

Socialnämnden 

Ärenden 

Val av justerare 

Fastställande av föredragningslistan 

§ 54 Delegeringsbeslut 4 

§ 55 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 5 - 6 

§ 56 Månadsrapport 7 

§ 57 Uppdrag om besparingar 2021 8 - 10 

§ 58 Meddelande om tillsyn och begäran om 11 - 12 
yttrande, 3.5.1-11459/2021-2 

§ 59 Revidering av måltidspolicy 13 - 14 

§ 60 Sekreterarskap socialnämnden 15 

§ 61 God och nära vård 16 

§ 62 Budget 2022 17 

§ 63 Stegförflyttning för försörjningsstödstagare 18 

§ 64 Uppdrag gällande översyn av konsulentstödda 19 
familjehem 

§ 65 Åtgärdsplan för att minska 20 
försörjningsstödstagandet 

§ 66 Externa placeringar 21 

§ 67 Övrigt 22 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 54 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på 
socialnämndens sammanträde 2021-05-19 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden 
och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit. 
Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast 
efterföljande möte. 

Beslutsunderlag 
Delegerad tjänsteman Period/Delegeringsnummer 

Förvaltningschef, områdeschef ÄO, 
områdeschef IFO, områdeschef OF 

Delegerade beslut för perioden 

Familjepedagog, socialsekreterare, 
flyktinghandläggare, enhetschefer, 
områdeschef IFO 

Delegerade beslut för perioden 

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-04-01-2021-04-30 

LSS-handläggare, enhetschef (LSS) Delegerade beslut för perioden 
2021-04-01-2021-04-30 

Biståndshandläggare (SoL) Delegerade beslut för perioden 
2021-04-01-2021-04-30 

Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen) Delegerade beslut för perioden 
2021-04-01-2021-04-30 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 55 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 
Ärendenummer SOC 2021/41 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 
kvartal 1 2021 (1 januari – 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- 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 kvartal 1 2021 (1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

    
  

 

 

  
 

 

U Älmhults 
teJ kommun 

• 
• 

6 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

januari – 31 mars). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten till 
IVO i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 56 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2020/98 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per april månad en prognos om 386,9 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 13,3 mkr. Socialförvaltningen har vid 
nämndsammanträden 2021-04-21 redogjort för förslag till åtgärder för budget i 
balans motsvarande 3 mkr avseende matdistribution samt 11,6 mkr avseende 
avveckling av särskilt boende, åtgärder om totalt 14,6 mkr. 

Socialnämnden avslog vid sammanträdet 2021-04-21 förslag om avveckling av 
matdistribution, § 34 SOC 2021/33 samt återremitterade ärende § 31 SOC 
2021/40 om avveckling av särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14 (denna skrivelse) 
SN beslut 2021-04-21 § 34 SOC 2021/33 
SN beslut 2021-04-21 § 31 SOC 2021/40 
SN beslut 2021-02-15 § 15 SOC 2020/98 
SN beslut 2020-12-16 § 134 SOC 2020/90 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(3) 

Socialnämnden 

§ 57 Uppdrag om besparingar 2021 
Ärendenummer SOC 2021/40 

Socialnämndens beslut 
1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 

2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 
verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 
(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 

4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden p. 1, 3 och 4 

Kommunstyrelsen p. 2 

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens sammanträde 2021-04-21 § 31 presenterades uppdrag om 
besparingar 2021. Socialförvaltningen föreslog socialnämnden följande: 

Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen. 

Socialnämnden beslutade om återremiss av ärendet och önskar svar på följande 
frågor till sammanträdet i maj: 

Kostnader per plats uppdelat på vanliga platser, demensplatser och 
korttidsplatser för de olika boenden inklusive uppdaterade kostnader för hyra 
för Solgården efter renovering 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(3) 

Socialnämnden 

Alternativkostnader för kök 

Alternativkostnader för Solgårdens byggnader 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14 (denna skrivelse) 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

Socialnämndens beslut 2021-02-24 § 15 

Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och omsorgsboende 
2020 

Redovisning av personer som väntar på en plats på vård och 
omsorgsboende2021 

Aktuell lista antal boende per vård och omsorgsboende 

Kostnadskalkyl detalj Solgården 

Bildspel presentation SKR 2021-03-17 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 151 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens föreslår 

Att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Solgårdens vård- och 
omsorgsboende senast 1 oktober genom att erbjuda plats på annat vård- och 
omsorgsboende inom kommunen 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) lämnar följande förslag till beslut 

1. Att avslå förvaltningens förslag om avveckling av Solgården 
2. Föreslå kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig generalplan för 

verksamheten för äldre i kommunen. Planen bör innehålla boende, 
boendeformer och mötesplatser samt beskriva kommunens verksamhet för 
att skapa ett gott liv på äldre dar. Planen föreslås vara klar i november 2021. 

3. Att inte vidta några ändringar av boendeformer innan generalplanen är klar 
(förutom avveckling av covid-19 avdelningen) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 3(3) 

4. Att uppdra åt socialförvaltningen att utreda möjligheten att pausa ytterligare 
ca 10 vård- och omsorgsplatser i centralorten med återrapportering i juni till 
socialnämnden. 

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 

Jakob Willborg (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Gull-Britt Tranvik (SD) 
instämmer i yrkandet om bifall till Vidar Lundbäcks (C) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt Vidar Lundbäcks 
(C) yrkande och finner att nämnden gör så. 

Protokollsanteckning 
Socialchef Jenny Smedberg önskar få föra till protokollet att hon påtalar för 
nämnden att de behöver komma med ett konkret sparförslag när man nu avslagit 
förvaltningens förslag om besparingar ett flertal gånger. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 58 Meddelande om tillsyn och begäran om 
yttrande, 3.5.1-11459/2021-2 
Ärendenummer SOC 2021/34 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet och antar det som sitt eget 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde den 10 mars 2020 en föranmäld 
inspektion för tillsyn av myndighetsutövningen för barn och unga, Individ och 
Familjeomsorgen, i Älmhults kommun. Den 5 oktober 2020 beslutade IVO att 
avsluta ärendet med uppföljning av resultatet av nämndens åtgärder under 2021. 
IVO begär nu nämndens yttrande med utgångspunkt i frågorna: 
- Nämnden ska redogöra för om och hur de tidigare planerade åtgärderna har 

genomförts. 
- Nämnden ska redogöra för hur synpunkter som framgår av IVO:s beslut, den 

5 oktober 2020, har tagits emot och utretts, och om nämnden därefter 
vidtagit ytterligare åtgärder, som inte var planerade under den tidigare 
tillsynen. 

- Nämnden ska redogöra för vilket resultat de samlade åtgärderna har fått för 
kvaliteten i myndighetsutövningen och barn och ungas rätt att få det stöd och 
skydd de behöver. 

- Nämnden ska redogöra för de aktuella utredningstiderna och då förtydliga 
om utredningstider i dagsläget överskrids eller inte. 

- Om det har gjorts några lex Sarah-rapporter inom området, sedan IVO:s 
beslut den 5 oktober 2020, så ska utredningarna till dessa skickas in till IVO 
tillsammans med yttrandet. 

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 28 maj 2021. Yttrandet kommer till 
socialnämndens utskottssammanträde i maj och socialnämndens sammanträde i 
maj. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23 
Internkontroll under utredning 
Rapport om lex Sarah IDnr 4353 
Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande 2021-04-06 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Inspektionen för vård och omsorg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 59 Revidering av måltidspolicy 
Ärendenummer SOC 2021/43 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession Verksamhetschef 

till enhetschef. 

2. Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

3. Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till 
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021. 

Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 

En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40 

Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

  

  
     

      
  

     
   

  
  

~ Älmhults 
19i kommun 

14 

_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Jakob Willborg (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 
Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt tilläggsyrkandet 
från Jakob Willborg (M) och finner att de gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 60 Sekreterarskap socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2021/50 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ber om att få en återrapportering om hur frågan löses snarast 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) lyfter problematik kring ersättare för ordinarie sekreterare som 
jobbar för socialförvaltningen. När ordinarie sekreterare var sjuk fick en annan 
tjänsteman hoppa in som ersättare utan förkunskap om hur jobbet görs. Lars 
Ingvert för diskussion kring ett förslag om att kommunkansliets medarbetare ska 
kunna gå in som ersättare vid dessa tillfällen. 

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef, svarar att kommunkansliet gärna går in 
och hjälper till med detta om socialnämnden överför medel för detta så att 
kansliet kan anställa en person till på en tjänst. 

Lars Ingvert (S) svarar att det inte är detta som önskas då man tidigare har 
kunnat ha denna backupen och hjälpt varandra över förvaltningsgränserna utan 
att det har kostat pengar. 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar på följande: 
Socialnämnden ber om att få en återrapportering om hur frågan löses snarast 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar beslut enligt yrkandet från Lars 
Ingvert (S) och finner att nämnden gör så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialchefen 
Utvecklings- och administrationschef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 62 God och nära vård 
Ärendenummer SOC 2020/42 

Socialnämndens beslut 
-Att efter informationen lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om arbetet 
med God och nära vård och omsorg i Älmhult samt om webbutbildning i ämnet 
via SKR (Sveriges regioner och regioner) som startar hösten 2021. 

Informationen presenteras med hjälp av en powerpoint. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-05 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom

                                      Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

 

   

 
 

  
 

 

 

  
 

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 63 Budget 2022 
Ärendenummer SOC 2021/36 

Socialnämndens beslut 
- Att efter informationen lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-04-21 genomfördes en budgetdialog 
inför budget 2022. Budgetdialogen innefattade en workshop för nämndens 
ledamöter. 

Socialchefen presenterar vid dagens sammanträde en sammanfattning av 
workshopen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialchef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   

    

 
 

     
  

~ Älmhults 
19i kommun 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 64 Stegförflyttning för försörjningsstödstagare 
Ärendenummer SOC 2021/47 

Socialnämndens beslut 
- Att socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till 

handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden begärde 2021-04-21 § 30 att Arbetsmarknadsenheten kommer 
till nämndens sammanträde i maj för att redovisa arbetet med stegförflyttning för 
försörjningsstödstagare. Ärendet föredras muntligen av Sara Vaarning Vetter, 
enhetschef Arbetsmarknadsenheten. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

    
 

  

    
 

 
  

  
   

     
 

  

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 

• 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 65 Uppdrag gällande översyn av 
konsulentstödda familjehem 
Ärendenummer SOC 2021/38 

Socialnämndens beslut 
att socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav 2021-03-24 § 21 förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av kostnader för konsulentstödda familjehem för barn och unga och 
påbörja omförhandling av kostnaderna. Uppdraget delrapporterades på 
socialnämndens sammanträde i april och ska slutrapporteras på socialnämndens 
sammanträde i maj. Omförhandlingen av avtal med konsulentstödda familjehem 
genererar en minskad kostnad med 806 000 tkr på helårsbasis. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

   

  

  

   

 
    

    

  

  

~ Älmhults 
19i kommun 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 66 Åtgärdsplan för att minska 
försörjningsstödstagandet 
Ärendenummer SOC 2021/45 

Socialnämndens beslut 
1. Att socialnämnden tar del av informationen i åtgärdsplanen 

2. Redovisning och information om förvaltningens åtgärdsplan till 
Socialnämndens sammanträde presenteras i juni och december 2021. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av åtgärder som pågår på förvaltningen inom ramen för budget i 
balans för att minska försörjningsstödstagandet. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan minska försörjningsstödstagandet. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef IFO 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 67 Externa placeringar 
Ärendenummer SOC 2021/44 

Socialnämndens beslut 
1. Att socialnämnden tar del av informationen i åtgärdsplanen 

2. Redovisning och information om förvaltningens åtgärdsplan till 
Socialnämndens sammanträde i juni och december 2021. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av åtgärder som pågår på förvaltningen inom ramen för budget i 
balans för att minska kostnader för externa placeringar. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan minska kostnader externa placeringar 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Verksamhetschef IFO 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



  

 

 

   
 

  

   
 

     

[jj] Älmhults 
ISJ kommun 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

§ 67 Övrigt 
Ärendenummer 

Socialchef Jenny Smedberg informerar nämnden om att tjänsterna som 
verksamhetsutvecklare blivit tillsatta. En person började redan 18 maj och 
den andra kommer börja i augusti. Verksamhetsutvecklarna är organiserade 
under Elin Görbrings enhet. 

Jenny Smedberg informerar om att verksamhetschef Liil Nilsson kommer gå 
i pension i april 2022 och man redan efter sommaren kommer gå ut med 
rekrytering för att övergången ska bli så bra som möjligt. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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