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Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M) 
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Vidar Lundbäck (C) 
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Ann Johansson (S) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef, §§ 105-115 
Victoria Ljunggren, socialsekreterare, §§ 105-111 
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Per Elmgren, chefcontroller, §§ 123-124 
Christin Olsson, praktikant, §§ 123-124 
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Ärenden 
 

§ 103 Val av justerare 
 

6 
§ 104 Fastställande av dagordningen 

 

7 
§ 105 Yttrande till förvaltningsrätten i mål enligt lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

8 - 9 

§ 106 Yttrande till förvaltningsrätten i mål enligt lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

10 - 11 

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

 

12 

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

 

13 - 14 

§ 109 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

15 - 16 

§ 110 Anmälan av ordförandebeslut om upphörande 
av vård enligt lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

 

17 

§ 111 Övervägande av vård i familjehem 
 

18 - 19 
§ 112 Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

20 - 21 

§ 113 Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

22 - 23 

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

 

24 

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

 

25 - 26 

§ 116 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

27 - 28 

§ 117 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 

 

29 
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vård eller boende 
§ 118 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

30 - 31 

§ 119 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

32 - 33 

§ 120 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

34 - 35 

§ 121 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

36 - 37 

§ 122 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

38 

§ 123 Åtgärder för budget i balans 2022 
 

39 
§ 124 Workshop kring budget 2023 

 

40 
§ 125 Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot 

kvinnor - Eva Ballovarre (S) 

 

41 - 42 

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

 

43 - 44 

§ 127 Svar på Motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 

 

45 - 46 

§ 128 Yttrande gällande ansvarsprövning och 
revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 

 

47 - 48 

§ 129 Svar på Revisorernas granskning av styrning 
och ledning av socialtjänstens verksamhet för 
barn och unga 

 

49 

§ 130 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Bris Region 
Syd 

 

50 - 51 

§ 131 Redovisning av pågående processer 
 

52 
§ 132 Övrigt 

 

53 
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§ 103 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Vidar Lundbäck (C) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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§ 104 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Lägga till ärende Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i hem för vård 

och boende och Övervägande av vård om i famlijehem. Ta bort ärende 
Placering i HVB med stöd av 11 § LVU. I övrigt fastställa dagordningen. 

_____ 
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§ 123 Åtgärder för budget i balans 2022 
Ärendenummer SOC 2022/59 
 

Information 
Socialchefen informerar om socialförvaltningens förslag till åtgärder för budget i 
balans som ska presenteras för socialnämnden. 
_____ 
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§ 124 Workshop kring budget 2023 
Ärendenummer SOC 2022/61 

 
Information 
Socialchefen informerar om socialförvaltningens förslag till åtgärder för budget i 
balans som ska presenteras för socialnämnden. 
_____ 
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§ 125 Svar på Motion om att stoppa mäns våld mot 
kvinnor - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer SOC 2022/50 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar 

senast till nämndens sammanträde i augusti. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-01-20 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 behandlar ärendet 2022-03-28, § 78, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.  
Socialnämnden har att yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller 
avstyrkas. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 87 

• Motion daterad 2022-03-08 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens och finner att utskottet beslutar så. 
_____ 
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§ 126 Svar på Motion om att ta över ansvar för 
arbetsmarknadspolitik från staten - Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer SOC 2022/51 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar 

senast till nämndens sammanträde i augusti. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

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 behandlar ärendet 2022-03-28, § 79, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Socialnämnden har att 
yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller avstyrkas. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 79 

• Motion daterad 2022-03-17 
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Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
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§ 127 Svar på Motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer SOC 2022/24 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige följande: 
- Första att-satsen besvaras och den andra avslås. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med 
Region Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en 
god och nära vård. 

2. Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård. 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-01-31, § 25, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Socialnämnden har att 
yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller avstyrkas. 
Socialnämnden behandlade ärendet 2022-03-23, § 43, och beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till nämndens 
sammanträde i maj. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

• Socialnämndens beslut 2022-03-23, § 43 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25 
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• Motion daterad 2022-01-20 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Vidar Lundbäck (C) yrkar att första att-satsen besvaras och den andra avslås. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Vidar 
Lundbäcks (C) yrkande och finner att utskottet beslutat så.  
_____ 
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§ 128 Yttrande gällande ansvarsprövning och 
revisionsberättelse för Älmhults kommun 2021 
Ärendenummer SOC 2022/68 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 
 

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.   
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2022-04-27, § 59, att uppdra åt 
förvaltningen att framta och presentera ett utkast till svar för socialnämndens 
utskott 2022-05-11.  
 

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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Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämndens utskott lämnar ärendet till 
socialnämnden utan förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Lars 
Ingverts (S) yrkande och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
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§ 129 Svar på Revisorernas granskning av styrning 
och ledning av socialtjänstens verksamhet för 
barn och unga 
Ärendenummer SOC 2022/10 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat socialnämndens ledning och styrning gällande 
verksamheten för barn och unga. 
Revisorerna har bett socialnämnden att yttra sig om revisionsrapporten senast 
den 15 juni. 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10  

• Revisorernas missiv daterad 2022-03-15 

• Revisorernas granskningsrapport 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämndens utskott lämnar ärendet till 
socialnämnden utan förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Lars 
Ingverts (S) yrkande och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
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§ 130 Ansökan om föreningsbidrag inom 
socialnämndens område 2022 från Bris Region 
Syd 
Ärendenummer SOC 2022/72 
 

Socialnämndens utskotts förslag till beslut 
 Socialnämnden avslår ansökan eftersom det saknas lokal förankring. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bris Region Syd har 2022-04-29 inkommit med en ansökan om föreningsbidrag 
inom socialnämndens område för år 2022. Bidrag söks på 45 000 kronor. 
Socialnämndens reglemente tydliggör i 2 § p.1 att främjande insatser för barn 
och ungdom faller inom nämndens ansvarsområde 
Även 5 kap.  1 § p. 1-3  SoL reglerar att socialnämnden ska verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med 
hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga och bedriva uppsökande verksamhet och 
annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.  
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

• Ansökningsbrev 2022 med information om Bris arbete i och med kriget i 
Ukraina daterad 

• Bilageförteckning 

• Årsberättelse 2020 för Bris 

• Bris långsiktiga plan 2021-2025 

• Bris stadgar antagna 2021-05-29 

• Budget 2022 och prognos 2023 
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• Inbjudan till Bris nätverk 

• Bris årsrapport 2021: Våld - en del av barns vardag 

• Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina  
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) och Jacob Willborg (M) yrkar att ansökan ska avslås eftersom 
lokal förankring saknas. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
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§ 131 Redovisning av pågående processer 
Ärendenummer SOC 2022/57 
 

Information 
Nämndsekreterare redovisar en sammanställning av inkomna beslut och domar. 
_____  
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Justerandes signaturer   
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§ 132 Övrigt 
 

Information 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om att från och 
med den 16 maj är särskilda boenden i kommunen återigen öppna för besökande 
på dagtid. 
_____  
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