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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Elin Nilsson (S), § 47-56 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jens Jörgensen (M) ers: Annette Ljunggren (M), § 49-67 
Irene Svensson (S) ers: Elin Nilsson (S), § 57-67 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S), § 47-56 
Elvis Husic (S) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF, § 47-55, 58-65 
Kristine Stjärnerfält, tf. verksamhetschef VoO boende, § 47-55, 58-65 
Matilda Dunfjäll, utredare, § 47-51 
Per Elmgren, chefscontroller, § 52 
Christin Olsson, controller, § 52 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO, § 53-54 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 47 Val av justerare 
 

5 
§ 48 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 49 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 50 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 51 Kommunalt partnerskap, Sydafrika 

2019/34 

9 - 10 
§ 52 Ekonomisk uppföljning per mars 

2022/37 

11 - 12 
§ 53 Uppdrag gällande översyn av vårdtimmar 

2022/22 

13 
§ 54 Samverkan kring stöd vid byte om bostadsort 

gällande personer som utsatts för våld av närstående 

2022/44 

14 - 15 

§ 55 Rutin för hantering av remissbetänkande 
2022/60 

16 
§ 56 Remissbetänkande - En möjlighet till småskalig 

gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 

2022/25 

17 - 18 

§ 57 Fastställande av ersättningsnivå avseende 
serviceinsatser för 2022 

2022/46 

19 

§ 58 Revidering av delegationsordning 
2022/62 

20 
§ 59 Yttrande gällande ansvarsprövning och 

revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 

2022/68 

21 - 22 

§ 60 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område 2022 från Brottsofferjouren Älmhult 

2022/38 

23 - 24 

§ 61 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område 2022 från Kvinnojouren Märta 

2022/40 

25 - 26 

§ 62 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område 2022 från Anonyma Alkoholister Älmhult 

2022/45 

27 - 28 

§ 63 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område 2022 från Synskadades förening i Älmhult 

2022/49 

29 - 30 

§ 64 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens 
område 2022 från Idé & KunskapsCentrum 
Kronoberg 

2022/54 

31 - 32 

§ 65 Information gällande nattarbete 
 

33 
§ 66 Information om socialjour 

 

34 
§ 67 Övrigt 

 

35 
 

4



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Silvia Lobos (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-04-

27 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 2022-03-01 – 2022-03-31 

LSS-handläggare (LSS) 2022-03-01 – 2022-03-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-03-01 – 2022-03-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-03-01 – 2022-03-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-03-01 – 2022-03-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-03-01 – 2022-03-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelande till socialnämnden 2022-04-27 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. Barnombudsmannen - Årsrapport 2022: Blir det någon skillnad? 
2. Kommunal - Skrivelse gällande rätten till arbetsskor 
3. Samhällsbyggnadsavdelningen - Granskning av detaljplan för del av 

Äskya 1:27 med flera, Furulund i Älmhults tätort och kommun 
4. Kommunstyrelsen - Skrivelse angående avgift för serveringstillstånd för 

kännedom 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-04-27 daterad 2022-04-20 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Kommunalt partnerskap, Sydafrika 
Ärendenummer SOC 2019/34 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner inträde i nytt projekt inom det kommunala 

partnerskapet mellan Älmhults kommun och JB Marks kommun. 
2. Socialnämnden lämnar i uppdrag till förvaltningen för utformande av 

huvudmål till ett utvecklings-/expansionsprojekt. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har sedan 2018, tillsammans med Växjö kommun,  
medverkat i ett kommunalt partnerskap med JB Marks Local Municipality, en 
kommun i nordvästra Sydafrika. Inom partnerskapet ryms flera projekt och det 
stöttas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).  
Kommunalt Partnerskap är ett SIDA-finansierat program som genom kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte bidrar till hållbar lokal demokratiutveckling i Sveriges 
samarbetsländer för utvecklingssamarbete och i Sverige. Deltagande i 
programmet medför inga kostnader för de svenska medverkande aktörerna. 
Förstudie till utvecklings-/expansionsprojektet "Psykisk hälsa, funktionshinder 
och  samhällsintegration" har genomförts från januari 2020 till december 2021 
med deltagande tjänstepersoner inom socialförvaltningen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2021-10-26, § 210, att ansöka om förlängning till 2024 av den politisk 
styrgruppen och det pågående kommunalt partnerskap med Sydafrika.  
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 84, och beslutade att 
föreslå socialnämnden att godkänna inträde i nytt projekt inom det kommunala 
partnerskapet mellan Älmhults kommun och JB Marks kommun och att lämna i 
uppdrag till förvaltningen för utformande av huvudmål till ett utvecklings-
/expansionsprojekt. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 84 

• Slutgiltig rapport för utveckling- och expansionsprojektet gällande psykisk 
ohälsa, funktionsnedsättningar och integration i samhället daterad januari 
2022 

 

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

10



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 52 Ekonomisk uppföljning per mars 
Ärendenummer SOC 2022/37 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per mars 2022. 
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att komplettera beslut om 

åtgärder för en budget i balans (SOC 2022/27 § 41) med att på nämndens 
sammanträde i maj föredra en analys av nettokostnadsavvikelsen gällande 
äldreomsorg utifrån senaste statistiken. 

3. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att genomföra en uppdatering 
av SKR:s material i syfte att kunna göra en analys av framtida behov av 
platser inom särskilt boende i relation till hemtjänsten. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen redovisar per siste mars en prognos om 397 516 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om – 11 712 mkr.    
Pågående arbete med att verkställa åtgärder för en budget i balans fortlöper 
under år 2022 - 2023 enligt framarbetad åtgärdsplan. De stora 
budgetavvikelserna som sticker ut återfinns under hemtjänst (- 10 213), externt 
stödboende (-1 254) och assistans SFB/LSS (- 1 321). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning per mars 2022, socialnämnden 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Elin Nilsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Lars Ingvert (S) och Ann Johansson (S) yrkar följande tillägg till 
socialförvaltningens förslag till beslut:   

 att socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att socialnämnden 
tillförs extra medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet inom 
hemtjänsten, 10,2 miljoner. 

Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande. 
Vidar Lundbäck (C) yrkar att socialnämnden vid majsammanträdet tar beslut om 
nämnden behöver ansöka om tilläggsanslag. 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden avslagit yrkandet. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för avslag och NEJ för bifall. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Jakob Willborg (M) 1 

  

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Ann Johansson (S) 
 

1 
 

Silvia Lobos (S) 
 

1 
 

Elin Nilsson (S) 
 

1 
 

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 1 
  

Gull-Britt Tranvik (SD) 1 
  

Jens Jörgensen (M) 1 
  

Livia Martinsson (KD) 1 
  

Marie Rosenquist (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 7 4 0 
 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att socialnämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Uppdrag gällande översyn av vårdtimmar 
Ärendenummer SOC 2022/22 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och lägger ärendet till 

handlingarna. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens utskott gav förvaltningen, 2022-02-09, § 27, i uppdrag att ta 
fram uppgifter gällande brukare med hemtjänsttimmar som passerar en 
kostnadsbrytpunkten senast till nämnden i april. 
Socialförvaltningen presenterar uppdraget som beredning för socialnämndens 
utskott, 2022-04-13, § 87, och utskottet beslutar att återremittera ärendet till 
nästkommande nämnd för att förvaltningen ska se över de siffror som låg till 
grund för uträkningen i tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 87 
 

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

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Samverkan kring stöd vid byte om bostadsort 
gällande personer som utsatts för våld av 
närstående 
Ärendenummer SOC 2022/44 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden beslutar att Älmhults kommun ansluter sig till 

kommunnätverket för samverkan kring stöd vid byte av bostadsort gällande 
personer som utsatts för våld av närstående enligt presenterad 
överenskommelse. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsamverkan grundades utifrån behovet av samverkan mellan kommuner 
för att bistå våldsutsatta individer som behöver byta bostadsort. Samordningen 
innebär att kommunerna åtar sig att ta emot allvarliga hotärenden. Det gäller 
både partnervåld och hedersrelaterat våld och individerna ska vara myndiga. 
Nätverket ska endast användas i allvarliga fall. Vilka kommuner som ingår är 
inte officiellt utan endast de samverkande kommunerna får information kring 
vilka andra kommuner som ingår.  
Varje medverkande kommun lovar att behandla varje ärende som kommunen 
åtagit sig som om personen redan vore kommuninnevånare. I och med sitt 
inträde i nätverket åtar sig kommunen att följa de riktlinjer som läggs fram i ett 
framtaget samverkansdokument. Samverkansdokumentet är ett centralt verktyg 
för samarbetet. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 

• Samverkansdokument för kommunnätverket med överenskommelse om 
samverkan kring stöd vid byte av bostadsort gällande personer som utsatts för 
våld av närstående 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Vidar Lundbäck (C), Lars Ingvert (S), Jakob Willborg (M), Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (C) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Rutin för hantering av remissbetänkande 
Ärendenummer SOC 2022/60 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden antar förslag till rutin för hantering av remisser daterad 2022-

03-31. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid hantering av remissbetänkande för SOU 2021:95 önskades tydlighet kring 
hur remisser som inkommit till socialförvaltningen ska hanteras. En rutin 
baserad på kommunstyrelsens rutin för hantering av remisser daterad 2020-01-
01 föreslås till socialnämnden. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 82 och beslutade att 
föreslå socialnämnden att anta förslag till rutinen för hantering av remisser. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 82 

• Förslag till hantering av remisser daterad 2022-03-31 

• Kommunstyrelsens rutin för hantering av remisser daterad 2020-01-01 
 

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

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden bordlägger ärendet till nästkommande nämndssammanträde. 
 

Beslutsnivå 
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. 
 

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) och Vidar Lundbäck (C) inkommer med följande yrkande:  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

”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. 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 

• att utredningens förslag att kräva att gårdsförsäljning inte ska få bedrivas 
tidigare än klockan 10.00 ändras till 06.00. 

Vi ser däremot inga hinder att gårdsförsäljning ska vara tillståndspliktig och att 
socialnämnden prövar tillståndsansökningar och utför tillsyn av verksamheten.” 
Lars Ingvert (S) och Elin Nilsson (S) yrkar avslag på Jakob Willborgs (M) 
yrkande och att nämnden istället ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett utkast 
till svar till nästa sammanträde. 
Jakob Willborg (M) yrkar avslag till Lars Ingvert (S) och Elin Nilssons (S) 
samtliga yrkanden. 
Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Fastställande av ersättningsnivå avseende 
serviceinsatser för 2022 
Ärendenummer SOC 2022/46 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden godkänner en ersättningsnivå avseende serviceinsatser för 

2022 till 388 kronor. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen ska fastställa ersättningsnivån för leverantörer av 
serviceinsatser som tillhör kommunens valfrihetssystem. Enligt SKR:s 
omsorgsprisindex föreslås en nivå på 388 kronor. Socialnämndens utskott 
hanterar ärendet 2022-03-14, § 88, och beslutade att föreslå socialnämnden att 
godkänna den föreslagna ersättningsnivån. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 88 

• Omsorgsprisindex för serviceinsatser 2022 daterad 2021-12-10 

• Kontraktsmall gällande serviceinsatser daterad 2012-02-28 
 

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 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Revidering av delegationsordning 
Ärendenummer SOC 2022/62 
 

Socialnämndens beslut 
- Socialnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning 2022-04-27. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen förslår en reviderad delegeringsordning med följande 
ändringar: 

• Ett flertal beslut som tidigare endast haft enhetschef som delegat delegeras 
även den nya position Första socialsekreterare. 

• Beslut om förlängning av utredningstid i ärende som rör barn och unga 
delegeras till verksamhetschef. 

• Beslut om att befria dödsbon från skulder till Älmhults kommun på avgifter 
inom vård- och omsorg, hälso- och sjukvård och LSS delegeras till 
avgiftshandläggare. 

Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 89, och beslutade 
föreslå socialnämnden att anta förslaget till reviderad delegationsordning. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 89 

• Förslag till reviderad delegationsordning 2022-04-27 
 

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

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Yttrande gällande ansvarsprövning och 
revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 
Ärendenummer SOC 2022/68 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde 2022-05-18. 
2. Socialnämnden uppdrar förvaltningen att framta och presentera ett utkast till 

svar för socialnämndens utskott 2022-05-11. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2021 valt att förslå 
kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot socialnämnden med anledning av 
bristande måluppfyllelse och intern kontroll. 
Kommunfullmäktiges presidium inkom 2022-04-14 med en begäran om yttrande 
från socialnämnden. Skyldigheten att inhämta förklaring från ansvariga regleras 
i 5 kap. 32 § kommunallagen när anmärkning framställts i revisionsberättelsen. 
Yttrandet måste godkännas av nämnden i sin helhet och ska vara 
kommunfullmäktiges presidium tillhanda senast 2022-05-19. För att detta ska 
ske rekommenderar socialförvaltningen att nämnden tidigarelägga nästa månads 
sammanträde.  
Föregående år gav nämnden en ledamot i uppdrag att ta fram ett förslag till 
yttrande. Socialnämnden har att besluta om hantering av begäran. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 

• Begäran om yttrande gällande ansvarsprövningen daterad 2022-04-13 

• Revisorernas redogörelse 2021 daterad 2022-04-13 

• Revisionsberättelse 2021 

• Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Jakob Willborg (M) yrkar att nämnden uppdrar förvaltningen att framta och 
presentera ett utkast till svar för socialnämndens utskott 2022-05-11. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från 
Brottsofferjouren Älmhult 
Ärendenummer SOC 2022/38 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden bifaller Brottsofferjouren Älmhults ansökan om 

föreningsbidrag på 30 000 kronor för 2022. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsofferjouren Älmhult har 2022-03-24 inkommit med en ansökan om 
föreningsbidrag inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 30 
000 för kostnader för löpande verksamhet, utbildningar, resekostnader samt 
föreläsningar.  
Verksamheten består främst av att stödja medmänniskor som har blivit utsatta 
för brott. Föreningen samarbetar med lokalpolis och berörda myndigheter och 
består utav stödpersoner och vittnesstöd. 
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p. 18 att nämndens ansvarsområde 
omfattar stöd till brottsoffer. Nämndens ansvar återfinns även i 5 kap. 11 § SoL 
som reglerar att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 90, och beslutade 
föreslå socialnämnden att bifalla Brottsofferjouren Älmhults ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 90 

• Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens område 2022 från 
Brottsofferjouren Älmhult daterad 2022-03-24 

• Verksamhetsberättelse för 2021 daterad 2022-03-24 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Verksamhetsplan för 2022 daterad för Brottsofferjouren Älmhult 

• Resultaträkning 2021 daterad 2022-01-17 

• Balansräkning 2021 daterad 2022-01-17 

• Revisionsberättelse 2021 daterad 2022-02-07 

• Årsmötesprotokoll 2021 daterad 2022-03-08 
 

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 
För kännedom 
Brottsofferjouren Älmhult  
För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Kvinnojouren 
Märta 
Ärendenummer SOC 2022/40 
 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden bifaller Kvinnojouren Märtas ansökan om föreningsbidrag på 

110 000 kronor för 2022. 
2. Socialnämnden uppdra åt presidiet att fortsätta samtalen med Ljungby och 

Markaryds kommuner för att ta fram en gemensam bidragspolicy för 
Kvinnojouren Märta. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Kvinnojouren Märta har 2022-03-29 inkommit med en ansökan om 
föreningsbidrag inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 110 
000 för del av lokalkostnader. 
Kvinnojouren arbetar med att ge individuellt stöd till kvinnor som är eller har 
varit utsatta för mäns våld inom familjen. Föreningen arbetar även 
opinionsbildande och kunskapshöjande genom föreläsningar.  
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p. 17 att stöd till våldsutsatta barn 
och kvinnor faller inom nämndens ansvarsområde. 5 kap. 11 § 2 stycket SoL 
anger även att socialnämnden särskilt bör beakta kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet och kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att förändra sin situation. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 91, och beslutade 
föreslå socialnämnden att bifalla Kvinnojouren Märtas ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 91 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens område 2022 från 
Kvinnojouren Märta   

• Verksamhetsplan 2022 för Kvinnojouren Märta 

• Budget 2022 daterad 2022-02-28 

• Verksamhetsberättelse 2021 för Kvinnojouren Märta 

• Årsbokslut 2021 daterad 2022-02-24 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till socialnämndens utskotts förslag till beslut 
med tilläggsyrkande att uppdra åt presidiet att fortsätta samtalen med Ljungby 
och Markaryds kommuner för att ta fram en gemensam bidragspolicy för 
Kvinnojouren Märta. 
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 med Vidar 
Lundbäcks (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kvinnojouren Märta 
För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Anonyma 
Alkoholister Älmhult 
Ärendenummer SOC 2022/45 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden bifaller AA Torngruppen Älmhults ansökan om 

föreningsbidrag på 28 884 kronor för 2022 med hänsyn till eventuella 
hyresökningar. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
AA Torngruppen Älmhult har 2022-03-28 inkommit med en ansökan om 
föreningsbidrag inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks 
kostnader för lokalhyra. Fakturor för föreningens nuvarande lokal skickas direkt 
till socialförvaltningen. Avgiftshandläggare uppger att det gäller en 
månadskostnad på 2 407 kronor. För helår blir den totala kostnaden 28 884. 
Föreningen välkomnar både alkoholister och narkomaner och arbetar för att 
gemensamt hålla sig nyktra och drogfria genom veckoliga möten. 
Verksamhetens natur begränsar beslutsunderlaget. 
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p. 5 att stöd, omsorg och vård i 
öppenvård till personer med missbruk eller beroende faller inom nämndens 
ansvarsområde. 5 kap. 9 § SoL reglerar att socialnämnden aktivt ska arbeta för 
att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som hen behöver för att 
komma ifrån missbruket. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 92, och beslutade 
föreslå socialnämnden att bifalla AA Torngruppen Älmhults ansökan om 
föreningsbidrag på 28 884 kronor för 2022 med hänsyn till eventuella 
hyresökningar. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 92 

• Ansökan daterad 2022-03-28 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S), Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt 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 
För kännedom 
AA Torngruppen Älmhult 
För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 63 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Synskadades 
förening i Älmhult 
Ärendenummer SOC 2022/49 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden bifaller Synskadades förening i Älmhults ansökan om 

föreningsbidrag på 38 148 kronor för 2022. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Synskadades förening i Älmhult har 2022-03-29 inkommit med en ansökan om 
föreningsbidrag inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 
38 148 kronor för hyreskostnader.  
Synskadades förening i Älmhult arbetar med att bryta isolering som drabbar de 
som är blinda eller har nersatt synförmåga genom tillgänglighet, gott bemötande 
och socialt umgänge. 
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p. 19 att omsorg, stöd, service och 
vård till personer med olika funktionsnedsättningar oavsett ålder faller inom 
nämndens ansvarsområde. Detta ansvar återfinns även i 5 kap 7 § SoL som 
reglerar att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.  
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 93, och beslutade 
föreslå socialnämnden att bifalla Synskadades förening i Älmhults ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 93 

• Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens område 2022 från 
Synskadades förening i Älmhult daterad 2022-03-29 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Verksamhetsplan 2022 för Synskadades förening i Älmhult  

• Budget 2022 för Synskadades förening i Älmhult  

• Verksamhetsberättelse 2021 daterad 2021-02-21 

• Balansräkning 2021 för Synskadades förening i Älmhult  

• Resultaträkning 2021 för Synskadades förening i Älmhult  

• Revisionsberättelse 2021 daterad 2022-02-21 

• Årsmötesprotokoll 2022  för Synskadades förening i Älmhult 
 

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 
För kännedom 
Synskadades förening i Älmhult 
För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
 
 

30



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Idé & 
KunskapsCentrum Kronoberg 
Ärendenummer SOC 2022/54 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden avslår Idé & KunskapsCentrum Kronobergs ansökan om 

föreningsbidrag på 109 000 kronor för 2022. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Idé & KunskapsCentrum Kronoberg har 2022-03-31 inkommit med en ansökan 
om föreningsbidrag inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 
109 000 för kostnader för tematillfällen, friluftsaktiviteter och rörelsekostnad.  
Verksamheten erbjuder stöd till länsövergripande och lokala funktionsrätts- och 
patientföreningar genom att erbjuda lokaler, föreningsservice, 
umgängesaktiviteter, opinionsbildning, arbetsträning och praktikplatser. 
Föreningar som arbetare med Idé & KunskapsCentrum omfattar bland andra 
Unga med synnedsättning, FUB, Attention, Autism & Asperger-föreningen, 
Afasiföreningen i Kronobergs län, Strokeföreningen i Kronobergs län, FSDB 
och Neuro Kronberg. 
Funktionsrättsligt arbete kan anses falla inom ett flertal av de punkter inom 
socialnämndens område som återfinns i 2 § av nämndes reglemente. Exempelvis 
p. 10 om samverkan kring arbetslöshets- och sysselsättningsfrågor i allmänhet 
och i synnerhet för personer med olika funktionsnedsättningar och p. 12 om 
arbetsprövning och arbetsträning. Även 5 kap. 7 § SoL reglerar att 
socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-04-13, § 94, och beslutade 
föreslå socialnämnden att avslå Idé & KunskapsCentrum Kronobergs ansökan. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06 

• Socialnämndens utskotts beslut 2022-04-13, § 94 

• Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens område 2022 från Idé & 
KunskapsCentrum Kronoberg daterad 2022-03-31 

• Verksamhetsplan 2022-2023 för Idé & KunskapsCentrum Kronoberg 

• Resultatbudget 2022 för Idé & KunskapsCentrum Kronoberg  

• Årsbokslut 2021 för Idé & KunskapsCentrum Kronoberg 

• Protokoll från vårstämma 2021 daterad 2021-06-13 

• Protokoll från höststämma 2021 daterad 2021-11-15 

• Revisionsberättelse 2021 daterad 2021-05-14 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S), Vidar Lundbäck (C) och Gull-Britt 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 
För kännedom 
Idé & KunskapsCentrum Kronoberg 
För åtgärd 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Information gällande nattarbete 
 

Information 
Verksamhetschef för omsorg funktionsvariation Marie Bogholt och tillförordnad 
verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden Kristine Stjärnerfält informerar 
om förändringar som skett kring nattarbete. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Information om socialjour 
 

Information 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral 
informerat om socialjourens arbete. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 67 Övrigt 
 

Information 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson ger en lägesuppdatering 
gällande det fortsatta arbetet kring covid inom förvaltningens verksamheter.  
_____ 
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