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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S) 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Ann Johansson (S) 
Jakob Willborg (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) 
Silvia Lobos (S), §§ 138-141 
Annette Ljunggren (M) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Elin Nilsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
John-Arne Sandström (C) ers: Vidar Lundbäck (C) 
Irene Svensson (S) ers: Silvia Lobos (S), §§ 142-150 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Irene Svensson (S), §§ 138-141 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Elin Görbring, utvecklings- och administrationschef, §§ 138-142, 149 
Marie Bogholt, verksamhetschef OF, §§ 138-142, 149 
Kristine Stjärnerfält, tf. verksamhetschef VoO boende, §§ 138-142, 149 
Christin Olsson, controller, §§ 138-142 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 138 Val av justerare 
 

5 
§ 139 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 140 Delegeringsbeslut 

2022/9 

7 
§ 141 Meddelande till socialnämnden 

2022/8 

8 
§ 142 Ekonomisk uppföljning per augusti 

2022/37 

9 - 10 
§ 143 Återrapportering gällande ansvarsprövning och 

revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 

2022/65 

11 

§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
andra kvartalet 

2022/68 

12 - 13 

§ 145 Hantering av utökat bostadsbidrag till 
barnfamiljer 

2022/73 

14 - 15 

§ 146 Svar på Motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael 
Öberg (MP)  

2022/51 

16 - 17 

§ 147 Yrkesresan, en satsning på 
kompetensutveckling 

2022/95 

18 

§ 148 Information om samarbete kring skyddat 
boende 

2022/97 

19 

§ 149 Information om bemanningshandbok 
 

20 - 21 
§ 150 Övrigt 

 

22 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Ann Johansson (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer SOC 2022/9 

 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut till socialnämnden 2022-09-

21 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 2022-08-01 – 2022-08-31 

LSS-handläggare (LSS) 2022-08-01 – 2022-08-31 

Biståndshandläggare (SoL ÄO) 2022-08-01 – 2022-08-31 

Biståndshandläggare (SoL OF) 2022-08-01 – 2022-08-31 

Biståndshandläggare (Färdtjänst) 2022-08-01 – 2022-08-31 

Biståndshandläggare (Riksfärdtjänst) 2022-08-01 – 2022-08-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Meddelande till socialnämnden 
Ärendenummer SOC 2022/8 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna redovisningen av meddelanden till socialnämnden 2022-09-21 

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. Kommunfullmäktige § 131/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut 2022 

socialnämnden 
2. Kommunfullmäktige § 132/2022 - Svar på motion om trygg kommunal vård 

och omsorg - Michael Öberg (MP) 
3. Vårdföretagarna - Skrivelse avseende ersättningar i omsorgen 
4. Namninsamling för att stoppa hälsoschemat i Älmhults kommun 
5. Kommunala pensionärsrådet - Sammanträdesprotokoll från den 5 september 
6. Kommunrevisorerna - Granskning av arbetsmarknadsåtgärder och 

försörjningsstöd för svar och kännedom 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till socialnämnden 2022-09-21 daterat 2022-09-15 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Ekonomisk uppföljning per augusti 
Ärendenummer SOC 2022/37 
 

Socialnämndens beslut 
 Godkänna ekonomisk uppföljning per augusti 2022. 

 För att socialnämnden ska uppnå en budget i balans bör kommunstyrelse 
snarast återuppta arbetet med Framtidens äldreomsorg. 

 Uppdra förvaltningen att presentera årliga redovisningar av jämställhet- och 
mångfaldsarbetet. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden redovisar per sista augusti en prognos om 394 281 tkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om -2 500 tkr.   
De stora negativa budgetavvikelserna återfinns under hemtjänst (-8 088), 
ekonomiskt bistånd (-3 106) och assistans SFB/LSS (-2 173). 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Ekonomisk uppföljning per augusti 2022, socialnämnden 
 

Socialnämndens behandling 
Föreslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Jakob Willborg (M) yrkar att för att socialnämnden ska 
uppnå en budget i balans bör kommunstyrelse snarast återuppta arbetet med 
Framtidens äldreomsorg. 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) yrkar att uppdra förvaltningen att presentera 
årliga redovisningar av jämställhet- och mångfaldsarbetet. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 Lars Ingvert (S) 
och Jakob Willborgs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Nusreta 
Kurtanovic Nilssons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Återrapportering gällande ansvarsprövning 
och revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 
Ärendenummer SOC 2022/68 
 

Socialnämndens beslut 
 Anta skrivelse daterad 2022-09-15 och överlämna den till 

kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter förslag från kommunrevisorerna och kommunfullmäktiges presidie 
beslutade kommunfullmäktige 2022-05-30, § 107, att riktar anmärkning mot 
socialnämnden med samma motivering som återfinns i revisionsberättelsen. 
Socialnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisa nämndens arbete 
för att komma tillrätta med de brister som revisorerna identifierat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 
• Förslag till skrivelse daterad 2022-09-15 
• Kommunfullmäktige beslut 2022-05-30, § 107 
• Presidieskrivelse om ansvarsfrihet 2021 daterad 2022-05-20 
• Revisionsberättelse 2021 daterad 2022-04-13 
• Revisorernas redogörelse 2021 daterad 2022-04-13 
 

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  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
andra kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 

Socialnämndens beslut 
 Överlämna sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, andra 

kvartalet, daterad 2022-08-26 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

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 

• 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 2022, andra kvartalet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

(1 april 2022 - 30 juni 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 28 augusti 2022. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-09-07, § 233, och förslog 
nämnden att överlämna sammanställningen av ej verkställda beslut för andra 
kvartalet av 2022 daterad 2022-08-26 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-09-07, § 233 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 

 

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 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Hantering av utökat bostadsbidrag till 
barnfamiljer 
Ärendenummer SOC 2022/65 
 

Socialnämndens beslut 
 Tilläggsbidraget ska upptas som en inkomst i ansökan om ekonomiskt bistånd. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen antog 2022-06-15, § 6, regeringens förslag för tillfälligt tilläggsbidrag 
till barnfamiljer inom bostadsbidraget i samband med vårändringsbudgeten för 
2022. Barnfamiljer med låga inkomster som har bostadsbidrag får därmed ett 
tillfälligt tilläggsbidrag från och med juli 2022 till och med december 2022. 
I Älmhults kommun beviljades 136 barnfamiljer och därmed 374 barn ekonomiskt 
bistånd under majmånad, dessa kommer kunna ta del av tilläggsbidraget. För att 
minska barnfattigdomen och tillgodose goda uppväxtvillkor för barn föreslår 
förvaltningen att tilläggsbidraget för barnfamiljer inte ska upptas som en inkomst i 
ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet på nytt 2022-09-07, § 232, och 
överlämnar ärendet till socialnämnden utan beslutsförslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-09-07, § 232 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Socialdepartements promemoria: Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer 
inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader 
(S2022/01754) daterad 2022-03-22  
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) och Jakob Willborg (M) yrkar avslag till förvaltningens 
förslag till beslut för att tilläggsbidraget ska upptas som en inkomst i ansökan om 
ekonomiskt bistånd. 
Elin Nilsson (S) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan avslå desamma. 
Ordförande finner att socialnämnden avslår socialförvaltningens förslag till beslut. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall och NEJ för avslag till 
förvaltningens förslag. 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Jakob Willborg (M)  1  
Annette Ljunggren (M)  1  
Lars Ingvert (S)  1   
Ann Johansson (S) 1   
Irene Svensson (S) 1   
Elin Nilsson (S) 1   
John-Arne Sandström (C)   1  
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)   1 
Gun-Britt Cedergren (KD)   1 
Gull-Britt Tranvik (SD)  1  
Marie Rosenquist (M)  1  
SAMMANSTÄLLT 4 5 2 

Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster och 2 som avstår finner ordförande att 
socialnämnden avslår socialförvaltningens förslag till beslut. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Socialnämnden 
 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Svar på Motion om att ta över ansvar för arbets-
marknadspolitik från staten - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer SOC 2022/51 
 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden ställer sig positiv till motionens förslag och föreslår att 

kommunledningsförvaltningen genomför en djupgående analys angående  
juridiken och kostnaden kopplat till förslaget. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-17 in en motion att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten. I motionen föreslås följande: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna in en ansökan till den svenska 
Regeringen om att Älmhults kommun får ett ökat arbetsmarknadsansvar. 

• Att Älmhults kommun kan bli försökskommun och ta över 
Arbetsförmedlingens uppgifter. 

• Att säkerställa tillgången på externa kompetenta aktörer som idag har avtal 
med Arbetsförmedlingen så de finns tillgängliga på plats lokalt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28, § 79, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden gav 2022-05-25, § 84, 
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 på nytt 2022-09-07, § 221, och 
överlämnar ärendet till socialnämnden utan beslutsförslag. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-09-07, § 221 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-25 
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 Sammanträdesprotokoll  

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

 
Socialnämnden 
 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialnämndens beslut 2022-05-25, § 84 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87 

• Motion 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 åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 147 Yrkesresan, en satsning på 
kompetensutveckling 
Ärendenummer SOC 2022/97 
 

Information  
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral 
presenterar SKRs Yrkesresan, ett koncept för introduktion och 
kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan 
socialtjänstens medarbetare och kommunens invånare.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 148 Information om samarbete kring skyddat 
boende 
 

Socialnämndens beslut 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen Monika Skowronski Amaral 
berättar hur samarbetet mellan kommuner kring skyddat boende för personer 
utsatta för våld i nära relationer fungerar och används. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Information om bemanningshandbok 
 

Socialnämndens beslut 
 Uppdra förvaltningen att till nästa sammanträde återkomma med en 

redovisning med mer information kring nattarbetstid. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Utvecklings- och administrationschef Elin Görbring och tillförordnad 
verksamhetschef för vård och omsorgsboenden Kristine Stjärnerfält presenterar 
förvaltningens bemanningshandbok. 
 

Socialnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att Älmhults kommun ska bibehålla 10 timmars 
nattarbetespass för att ge personal rimliga arbetsförhållande och god 
återhämtning. 
Jakob Willborg (M) yrkar att socialnämnden istället uppdrar förvaltningen att till 
nästa sammanträde återkommer med en redovisning med mer information kring 
nattarbetstid. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars Ingverts 
(S) yrkande. 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Jakob 
Willborgs (M) yrkande. 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Jakob Willborgs 
(M) yrkande. 
Votering begärs. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Lars Ingverts (S) yrkande och 
NEJ för Jakob Willborgs (M) yrkande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

LEDAMOT JA NEJ AVSTÅR 
Jakob Willborg (M)  1  
Annette Ljunggren (M)  1  
Lars Ingvert (S) 1   
Ann Johansson (S) 1   
Irene Svensson (S) 1   
Elin Nilsson (S) 1   
John-Arne Sandström (C)   1  
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)  1  
Gun-Britt Cedergren (KD)  1  
Gull-Britt Tranvik (SD)  1  
Marie Rosenquist (M)  1  
SAMMANSTÄLLT 4 7 0 

Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar i 
enlighet med Jakob Willborgs (M) yrkande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  
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Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 150 Övrigt 
 

Information 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) frågar om förutsättningarna för att få 
ekonomiskt bistånd skiljer sig mellan Älmhult och närliggande kommuner. 
Verksamhetschef Monika Skowronski Amaral svarar att Älmhult ger 
ekonomiskt bistånd till de som uppfyller kraven i gällande rätt. 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) efterfrågar tydligare återkoppling kring 
Arbetsmarknadsenhetens arbete. 
_____  
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