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Sammanträdesprotokoll

2021-10-20 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-10-20 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-10-27 2021-11-18 

Anslagstid 

2021-10-28 – 2021-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningen, plan 4, kommunhuset 
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Sammanträdesprotokoll

2021-10-20 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Vidar Lundbäck (C) (tjänstgörande ordförande)   
Lars Ingvert (S) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Ann Johansson (S) 
Elin Nilsson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 

Tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S) ers: Silvia Lobos (S) 
Annette Ljunggren (M) ers: Marie Rosenqvist (M) 

Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef  
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Elin Görbring, utveckling- och administrationschef 
Matilda Dunfjäll, utredare  
Amanda Olsson, sekreterare  
Per Elmgren, chefcontroller, § 117-120 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF, § 117-120 
Ingrid Göransson, verksamhetschef VoO, § 117-120 
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Sammanträdesprotokoll

2021-10-20 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Ärenden 

§ 117 Val av justerare 5 
§ 118 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 119 Delegeringsbeslut 7 - 8 
§ 120 Månadsrapport

2021/87 

9 
§ 121 Antagande av gemensamt arbetssätt i projektet

Barnens bästa gäller! i Kronoberg 

2021/79 

10 - 11 

§ 122 Revidering av delegeringsordning
2021/82 

12 - 13 
§ 123 Svar på motion gällande kulturgaranti i

äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva 
Ballovarre (S) 

2021/65 

14 - 15 

§ 124 Uppdrag om redovisning av budget i balans
2021-2022 

2021/74 

16 - 17 

§ 125 Meddelande till socialnämnden
2021/88 

18 
§ 126 God och nära vård

2020/42 

19 
§ 127 Redovisning av klagomålshantering

2021/84 

20 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 117 Val av justerare

Socialnämndens beslut 
 Utser Gun-Britt Cedergren (KD) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 118 Fastställande av föredragningslistan 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastslår dagordningen i sin helhet. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 119 Delegeringsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på socialnämndens 

sammanträde 2021-10-20 och lägger dem till handlingarna. 
 

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 
IFO Socialnämnden Delegerade beslut för perioden 2021-09-

01 - 2021-09-30 

LSS-handläggare, enhetschefer, 
(SoL) 

Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

LSS-handläggare, enhetschefer, 
(LSS) 

Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

Biståndshandläggare (SoL) Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

Biståndshandläggare 
(Färdtjänstlagen) 

Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

Biståndshandläggare 
(Riksfärdtjänst) 

Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

Enhetschef för 
Bemanningsenheten 

Delegerade beslut för perioden 2021-04-
01 – 2021-08-31 

Enhetschef Ekonomi/Flykting Delegerade beslut för perioden 2021-08-
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

01 - 2021-08-31 

Enhetschef 
Mottag/Myndighet/LSS-SoL 

Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

Enhetschef 
Mottag/Myndighet/LSS-SoL 

Delegerade beslut för perioden 2021-08-
01 - 2021-08-31 

IFO Familjerätten Delegerade beslut för perioden 2021-09-
01 - 2021-09-30 

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 120 Månadsrapport 
Ärendenummer SOC 2021/87 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen per den sista september ligger i linje med 2021-års delårsrapport 2, 
dvs en budget i balans vid årets slut. Kostnadsmassan beräknas uppgå till 452 
mnkr och intäkterna bedöms till 70 mnkr. Det betyder att utfallet för 2021, netto, 
prognostiseras till 382 mnkr som ska ställas mot en budget som uppgår till exakt 
lika mycket. Månadsrapporten per den sista september visar alltså på en budget i 
balans, en marginell positiv avvikelse på 60 tkr.  
 

Beslutsunderlag 
•  Tjänsteskrivelse om månadsrapport efter september 2021 daterad 2021-10-17 

 

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  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 121 Antagande av gemensamt arbetssätt i 
projektet Barnens bästa gäller! i Kronoberg 
Ärendenummer SOC 2021/79 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

1. Beslutar anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor 
som rör barn i Kronobergs län och därigenom säkerställer 
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

2. Ge Socialnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 
2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker 
genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av 
nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska 
också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska 
vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis 
länsgemensam införandeplan.  

3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser 
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt 
införandet ska ske.  

4. Att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets 
plan som alla parter kan nå.  

5. Att verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
nämnd/styrelse/fullmäktige. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga 
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta 
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda 
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam 
samverkansstruktur.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra 
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen 
hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets 
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. 
Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och god strukturerad 
samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och barnets vårdnadshavare, 
verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet följeforskas av 
Linnéuniversitetet. 

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06 § 174, och beslutade 
föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige anta Kronobarnsmodellen 
och socialförvaltningens förslag på åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 174 

• Tjänsteskrivelse om antagande om gemensamt arbetssätt i projektet Barnens 
bästa gäller! i Kronoberg daterad 2021-09-23 

• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! i Kronoberg 
daterad 2021-05-27 

 

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 (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Region Kronoberg 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 122 Revidering av delegeringsordning 
Ärendenummer SOC 2021/82 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner ”Förslag till reviderad delegeringsordning” daterad 2021-09-29. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av 
kommunfullmäktige genom reglemente. Socialnämnden kan i sin tur delegera 
vidare och har gjort så i en delegeringsordning.  
Utöver redaktionella ändringar föreslår socialförvaltningen att socialnämnden 
ger socialnämndens ordförande möjlighet att fatta beslut enligt kommunallagen i 
brådskande fall. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06 § 175, och föreslår 
socialnämnden att godkänna förslaget till en reviderad delegeringsordning. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 175 

• Tjänsteskrivelse om revidering om delegationsordningen, daterad 2021-09-29  

• Delegeringsordning alkoholärenden beslutad 2019-12-18, daterad 2020-12-23 

• Socialnämnden, 2019-12-18 § 127 

• Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2021-09-29 

• Delegationsordning, revidering beslutad maj 2021, daterad 2021-05-25 
 

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

12



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

13



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Svar på motion gällande kulturgaranti i 
äldreomsorgen - Anton Härder (S) och Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer SOC 2021/65 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
1. Bifaller motionen ”Svar på motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen” 
Socialnämnden beslutar för egen del: 
2. Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och 

fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt 
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för 
uppföljning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Socialnämnden punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anton Härder (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade 2021-05-24 in en motion om 
kulturgaranti i äldreomsorgen. I motionen yrkas att Älmhults kommun tar fram 
en kulturgaranti för äldreomsorgen. 
Socialnämndens utskott föreslår 2021-10-06 § 176 socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen och att socialnämnden . 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskott, 2021-10-06 § 176 

• Tjänsteskrivelse om motion gällande kulturgaranti i äldreomsorgen daterad 
2021-09-27 

• Motion om kulturgaranti för äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva 
Ballovarre (S) daterad 2021-05-24 

• Kommunfullmäktige, 2021-05-31 § 80 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar bifall till socialnämndens utskotts förslag. 
Gun-Britt Cedergren (KD), Lars Ingvert (S), Ann Johansson (S) och Gull-Britt 
Tranvik (SD) yrkar att beslutspunkt 2 omformuleras till: 
 2.  Socialnämnden belyser vikten av samverkan med Kultur- och 

fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt 
syfte och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för 
uppföljning. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 1 av 
socialnämndens utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med punkt 2 av 
socialnämndens utskotts förslag till beslut. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Gun-Britt 
Cedergrens (KD) med fleras yrkande. Ordförande finner att nämnden i enlighet 
med Gun-Britt Cedergrens (KD) med fleras yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 124 Uppdrag om redovisning av budget i balans 
2021-2022 
Ärendenummer SOC 2021/74 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänner ”Plan för budget i balans 2021 – 2022” och överlämnar 

densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Älmhults kommun föreslog, i revisionsberättelse daterad 2021-04-
15, till kommunfullmäktige: 
”Att inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet för 2020. Orsaken till att vi inte 
tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden är att vi anser 
att nämnden inte gjort tillräckligt för att minska sina ekonomiska underskott.” 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, § 55, behandlades frågan 
om ansvarsfrihet för respektive nämnd och beredning.  
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
1. Bevilja Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, tekniska nämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, valnämnden, gemensamma 
överförmyndarnämnden och gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja Socialnämnden ansvarsfrihet. 
3. Socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en 

plan för hur socialnämndens budget ska komma i balans i 2021 - 2022. 
4. Kommunstyrelsen fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med socialnämnden 

för att följa upp arbetet med en budget i balans. 
5. Socialnämnden tar nödvändiga beslut och gör uppföljningar för att 

åstadkomma en budget och verksamhet i balans. 
I föreliggande ärende redovisas återkoppling på punkt 3 och punkt 5 i 
kommunfullmäktiges beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2021-10-06, § 179, och beslutade 
följande:  

 Ärendet återremitteras till socialförvaltningen och tas upp på socialnämndens 
sammanträde i oktober. 

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-28 

• Revisionsberättelse daterad 2021-04-15 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 55 

• Beslutad åtgärd för budget i balans 2020-02-26 § 16 dnr 2020/16 

• Handlingsplan för att minska behovet av externa placeringar daterad 2021 

• Handlingsplan för att minska behovet av försörjningsstöd daterad 2021 
 

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 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 125 Meddelande till socialnämnden
Ärendenummer SOC 2021/88 

Socialnämndens beslut 
− Godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas socialnämnden för kännedom. 
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunfullmäktige § 122/2021 - Deltagande i Region Kronobergs
trafikupphandling 2025

2. Kommunfullmäktige § 124/2021 - Socialnämndens begäran om avsteg
från Policy för intraprenad i Älmhults kommun och förlängning av
intraprenadsavtal Solgården

3. Kommunstyrelsen § 179/2021 - Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt
4. Kommunstyrelsen § 184/2021 - Förslag på upplägg för utredning

gällande framtidens äldreomsorg

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden, 2021-10-20

_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 126 God och nära vård
Ärendenummer SOC 2020/42 

Information 
- Älmhults kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om det

pågående arbetet med God och nära vård och omsorg i Älmhults kommun.
_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-10-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 127 Redovisning av klagomålshantering
Ärendenummer SOC 2021/84 

Information 
 Socialchefen informerar om pågående ärende från IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg) gällande tillsyn med anledningen av klagomål och 
redovisning av förvaltningens klagomålshantering.  

_____ 
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