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Socialnämnden  2022-08-24 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30–09:40. 
Sammanträdet ajourneras mellan 09:15–09:25. 
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Utses att justera 
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Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
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Justerande  ____________________________________   
                    Gun-Britt Cedergren (KD) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2022-08-26. 
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-08-24 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-08-26 2022-09-17 

Anslagstid  
2022-08-27 – 2022-09-16  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S) 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Vidar Lundbäck (C), §§ 129-136 
Ann Johansson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Silvia Lobos (S) 
Annette Ljunggren (M) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Elin Nilsson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S)  
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 129 Val av justerare 
 

5 
§ 130 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 131 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 132 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 133 Mottagande av gåvobrev 

2022/96 

9 
§ 134 Gemensam finansiering av ett mer samlat system 

för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

2019/12 

10 - 11 

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

2022/50 

12 - 13 

§ 136 Återkoppling från verksamheterna efter sommaren 
2022/65 

14 
§ 137 Information om inkomna stämningsansökningar 

 

15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Val av justerare 
 

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

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-08-

24 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 Period 
IFO Socialnämnden 2022-06-01 – 2022-07-31 

LSS-handläggare (LSS) 2022-06-01 – 2022-07-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-06-01 – 2022-07-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-06-01 – 2022-07-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-06-01 – 2022-07-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-06-01 – 2022-07-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-08-24 

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. Statens institutionsstyrelse - Information om särskild händelse, SiS i 

stabsläge på grund av platsbrist 
2. Kommunfullmäktige § 119/2022 – Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
3. Kommunfullmäktige § 120/2022 - Svar på motion om strategiskt arbete mot 

arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
4. Kommunstyrelsen § 133/2022 - Socialnämndens ansökan om medel från 

kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom hemtjänst 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-08-24 daterat 2022-08-16 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Mottagande av gåvobrev 
Ärendenummer SOC 2022/96 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden mottar gåva, i enlighet med utkast till gåvobrev daterad 

2022-06-22, från IKEA OF SWEDEN AB. 
2. Socialnämnden uppdrar åt ordförande Marie Rosenquist att underteckna 

gåvobrevet å nämndens vägnar.  
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att bidra till mottagandet och etableringen av skyddsbehövande 
från Ukraina, har IKEA OF SWEDEN AB beslutat att erbjuda 
Socialförvaltningen i Älmhults kommun en gåva i form av möbler och 
utrustning till det tillfälliga boendet i Häradsbäck. Socialnämnden 
föreslås motta gåvan i enlighet med utkast till gåvobrev. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22 

• Utkast till gåvobrev daterad 2022-06-22 

• Bilaga 1 till gåvobrev daterad 2022-03-13 
 

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 
IKEA OF SWEDEN AB 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Ärendenummer SOC 2019/12 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen  

 Ställa sig bakom SKR:s rekommendation att finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 
1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för år 2024. För 
Älmhults kommun innebär det ca 35 000 kr årligen och finansieringen 
föreslås att beaktas i budgetberedningen 2024. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2018 beslutade sig dåvarande SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning. Finansieringen gällde för fyra år, 2020 – 2023. Avsikten 
var att finansiering och organisering skulle permanentas och såväl kommunerna 
som staten bidrar långsiktigt.  
I SKR:s arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma 
arbetet efter 2023 har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024. Detta så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Ytterligare skäl till förslag 
om förlängning av nuvarande rekommendation är att:  

• Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för 
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer 
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande 
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till 
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till 
kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 
blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill 
säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år. SKR:s kansli kommer senast den 1 
september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för kommunerna att senast 
den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande inför 2024. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-08-10, § 194, och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-08-10, § 194 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-29 

• Rekommendation från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om att förlänga gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter daterad 2022-06-10 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 100 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 26 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag till förvaltningens 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 (efter slutbehandling)   
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:  

 Bifalla motionen i sin helhet  
2. Socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i 

nära relationer istället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Socialnämnden punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-03-08 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 beslutade 2022-03-28, § 78, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 83, 
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i augusti. Socialnämnden har att ta ställning till svaret. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-08-10, § 193, och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-08-10, § 193 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 83 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Motion daterad 2022-03-08 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet  
Jakob Willborg (M) och Vidar Lundbäck (C) föreslår som tilläggsyrkande att 
socialnämnden uttrycker en vilja att kommunen använder begreppet våld i nära 
relationer istället för mäns våld mot kvinnor i arbetet framåt. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet Jakob Willborg (M) 
och Vidar Lundbäcks (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Socialnämnden  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Återkoppling från verksamheterna efter 
sommaren 
 

Information  
Socialchef Jenny Smedberg och mediciniskt ansvarig sjuksköterska Åsa 
Svensson informerar om hur nämndens verksamheter har fortlöpt under 
sommaren, hur bemanningen sett ut och vilken påverkan pandemin fortfarande 
har på arbetet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-08-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Information om inkomna 
stämningsansökningar 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg informerar nämnden om de två 
stämningsansökningar som delgivits nämnden under sommaren.  
_____ 
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