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Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 

  Marie Rosenqvist (M), ordförande 
  Jakob Willborg (M) 
  Vidar Lundbäck (C) 
  Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 
Tjänstemän 

 Jenny Smedberg, socialchef 
  Amanda Olsson, nämndsekreterare  
 Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, § 15-24 
 Emma Eriksson, socialsekreterare, § 15-18 
 Sandra Johansson, socialsekreterare, § 23 
  Johanna Ribacke, socialsekreterare, § 17-24 
  Katja Berggren, teamleader IFO, § 24, § 31 
  Elin Görbring, utveckling- och administrationschef, § 24-32 
 Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 29, § 31, deltar digitalt 
 Per Elmgren, chefscontroller, § 31, deltar digitalt  
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Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 15 Val av justerare 
 

5 
§ 16 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 17 Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

2022/3 

7 - 8 

§ 18 Ansökan om upphörande av vård enligt lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

2022/3 

9 

§ 19 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) 

2022/2 

10 

§ 20 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och fostran i familjehem 

 

11 - 12 

§ 21 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) 

2022/2 

13 

§ 22 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och fostran i familjehem 

2022/2 

14 - 15 

§ 23 Anmälan av ordförandebeslut 
2022/3 

16 
§ 24 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 

§ socialtjänstlagen (SoL) 

2022/2 

17 

§ 25 Ansökan om att ombilda Återbruket till 
intraprenad 

2021/49 

18 - 19 

§ 26 Uppföljning av intern kontroll 2021 
2020/91 

20 - 21 
§ 27 Rapportering av ej verkställda beslut från 

kvartal 4 av 2021 

2021/41 

22 - 23 

§ 28 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag till 
verksamheter inom socialnämndens område 

2021/103 

24 - 25 

§ 29 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
2022/5 

26 
§ 30 Kvalitetsberättelse 2021 

2021/107 

27 
§ 31 Årsanalys 2021 

2022/13 

28 
§ 32 Övrigt 

 

29 
 

4



 Sammanträdesprotokoll  
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utser Ann Johansson (S) att justera protokollet jämte ordförande.  
_____  
 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Lägger till ärendet Anmälan av ordförandebeslut och Bistånd enligt 4 kap. 1 

§ socialtjänstlagen (SoL) i form av vård och fostran i familjehem. I övrigt 
fastställs dagordningen.  

_____ 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Ansökan om att ombilda Återbruket till 
intraprenad 
Ärendenummer SOC 2021/49 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
Socialnämndens utskott föreslår socialnämnden föreslår kommunstyrelsen: 

 Avslår ansökan om etablering av intraprenad Återbruket 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten Samverkan för Återbruk, organisatoriskt tillhörande 
arbetsmarknadsenheten inom individ och familjeomsorgen sedan 2021-03-01, 
inkom 2021-05-11 med en ansökan om att driva enheten i form av intraprenad. 
Den ursprungliga ansökan saknade flera nödvändiga bilagor och kompletterades 
2021-09-08 varpå den bereds till nämnd för beslut.  
Återbruket erbjuder som sysselsättning och arbetsträning för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat uppfräschning och försäljning 
av begagnade möbler, leksaker och andra varor. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-01-12 

• Kompetensutvärdering av Återbrukets personal daterad 2021-09-08 

• Budget för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Verksamhetsplan för intraprenad Återbruket daterad 2021-09-08 

• Ansökan om att ombilda Återbruket till intraprenad daterad 2021-05-11 

• Policy för intraprenad i Älmhults kommun daterad 2020-11-23 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Återbruket 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Uppföljning av intern kontroll 2021 
Ärendenummer SOC 2020/91 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
Socialnämndens utskott föreslår socialnämnden: 

 Godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2021 daterad 2022-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för 
kommande år. Syftet med internkontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning 
samt att upptäcka och korrigera om fel inträffar. Förvaltningschefen ansvarar för 
framtagande av socialförvaltningens plan för intern kontroll samt för att denna 
årligen följs upp.  
Den intern kontrollplanen för 2021 antogs 2021-12-16, § 136, efter förslag 
framtaget av förvaltningsledningen och behandlat socialnämndens utskott 2020-
12-02. Intern kontrollplanen för socialnämnden byggde på en riskanalys 
genomförd tillsammans med berörda tjänstepersoner inom förvaltningen som 
därefter utvärderades i riskmatris och en prioritering gjordes kring vilka risker 
som skulle ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2021. 
Eventuella förbättringsåtgärder som framkommer genom intern kontroll ska 
tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning 
av plan för intern kontroll 2021 ska tas hänsyn till i nästkommande riskanalys 
som ligger till grund för plan för intern kontroll 2022. 
I ärendet redovisas även uppföljning av internkontroll för 2021 gällande de 
kommunövergripande delarna. 
 

Beslutsunderlag 
•  Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 

• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, socialnämnden daterad 2022-02-01 
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• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, kommunövergripande mål daterad 
2022-02-01 

• Bilaga 1. Uppföljning av bifallna motioner 2020-2021 

• Bilaga 2. Redovisning av uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen 
mellan januari 2020 och augusti 2021 

 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

 Ekonomienheten 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Rapportering av ej verkställda beslut från 
kvartal 4 av 2021 
Ärendenummer SOC 2021/41 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
Socialnämndens utskott föreslår socialnämnden: 

 Överlämnar sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021 (1 
oktober 2021 - 31 december 2021) daterad 2022-02-02 till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Socialnämndens utskott beslutar för egen del: 

 Socialnämndens utskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram uppgifter 
gällande brukare med hemtjänsttimmar som passerar en kostnads-
brytpunkten senast till nämnden i april. 

 

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 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• 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 4 2021 (1 
oktober 2021 - 31 december 2021). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 31 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 

• Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2021 daterad 2022-02-02 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämndens utskott ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram uppgifter gällande brukare med hemtjänsttimmar som 
passerar en kostnads-brytpunkten senast till nämnden i april. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Vidar 
Lundbäck (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag till 
verksamheter inom socialnämndens område 
Ärendenummer SOC 2021/103 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott återremitterar utkastet med synpunkter för 

redovisning på nästkommande nämndssammanträde.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav 2021-06-16, § 77, förvaltningen i uppdrag att se över 
riktlinjer för föreningsbidrag inom nämndens område. 2021-12-01, § 224 
genomfördes en workshop med socialnämndens utskott kring önskade ändringar. 
Utskottet gav sedan nämndsekreterare i uppdrag att till januariutskottet ta fram 
ett utkast. Ett utkast presenterade och återemitterades 2021-01-10, med 
ytterligare uppdrag att revidera den tillhörande blanketten. 
Revideringen syftar till att lägga mer fokus på föreningarnas karaktär och nytta 
inom socialnämndens område samt underlätta vid bedömningar av framtida 
bidragsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 

• Reviderat utkast till nya riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens 
område daterad 2022-01-26 

• Utkast till ny blankett för ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område daterad 2022-02-02 

 

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

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialförvaltningen 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Ärendenummer SOC 2022/5 
 

Information 
Åsa Svensson, mediskt ansvarig sjuksköterska och tillförordnad 
verksamhetschef för Vård och Omsorg informerar om arbetet med 
patientsäkerhetsberättelsen för föregående år. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Kvalitetsberättelse 2021 
Ärendenummer SOC 2021/107 
 

Information 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, informerar om arbetet med 
kvalitetsberättelsen för föregående år. 
_____  
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Justerandes signaturer   
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§ 31 Årsanalys 2021 
Ärendenummer SOC 2022/13 
 

Information 
Jenny Smedberg, socialchef, och Per Elmgren, chefscontroller, informerar om 
arbetet med årsanalysen för föregående år. 
_____ 
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§ 32 Övrigt 
 

Information 
Teamleader för ekonomiskt bistånd, Katja Berggren, informerar utskottet om 
pågående verksamhet.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson, informera om läget kring 
covid-19 och upphörandet av restriktioner. 
_____ 
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