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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 19
februari 2020 kl. 8.00 - 16.00, ajoumering kl. 10.20-10.25

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Anneli Ahlqvist (C)
Lars Nordqvist (M)
Daniel Svensson (M) för Jennie Uleskog (C)
Gerd Lansler (KD)
Håkan Bengtsson (S)
Ulla-Britt Storck (S) för Göran Fransson (S)
Margaretha Andersson (S)
Ingela Rosén (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, tf socialchef
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 5-7
Christer Larsson (SD) ersättare
Lucas Modig (L) ersättare
Daniel Gaal (SD) ersättare

Åhörare

3 st åhörare del av § 2 - § 6

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 26 februari 2020

Paragrafer

1-13

Sekreterare
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Tillkännagivandet
publicerat

2020-02-28

Överklagningstid

2020-03-02-2020-03-23

Tillkännagivandet
avpublicerat

2020-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby
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Socialnämnden

Ärendelista
Fastställande av dagordning........................................................................................4
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019....................................................... 5
Anhörigstöd/avgiftsfri avlösning i hemmet...............................................................6
LOV-ersättning hemtjänst 2020................................................................................. 9
Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2019..................................................................11
Avtalsuppföljning drift entreprenad av gruppbostad, Ljungsjövägen 5 (2019).. 12
Granskning av självservice........................................................................................ 13
Attesträtt 2020.............................................................................................................14
BPSD-registret.............................................................................................................15
Riktlinjer matdistribution.......................................................................................... 17
Tillägg till delegationsordningen.............................................................................. 19
Infonnationsärenden...................................................................................................20
Meddelanden...............................................................................................................21
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Socialnämnden

SN § 1

Fastställande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande tillägg: Ärende
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019 tas upp som extra beslutsärende.

Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SNÖ 2

Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2019 till årsredovisningen för
2019.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
socialnämnden för 2019. Socialnämnden redovisar 2019 ett minusresultat på
25,3 miljoner kronor.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019.

XXX
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Socialnämnden

SN § 3

Anhörigstöd/avgiftsfri avlösning i hemmet
Beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till förtydligande av
anhörigstöd.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit en politisk ambitionsnivå på 12 timmar avgiftsfri
avlösning i månaden för anhöriga till personer som behöver stöd. Detta är en
generösare hållning än vad som är bedömt som skälig levnadsnivå.
Förvaltningen anser att detta är bra i grunden men förvaltningen vill tydliggöra
fördelningen av anhörigstödet enligt nedan:
Beslut om Anhörigstöd fattas på max 1 år.
Anhörigstöd är ett stöd för närstående som vårdar eller stödjer en omsorgstagare
som har omfattande behov av omsorg och tillsyn. Faktorer som påverkar
bedömningen när det gäller avlösning är tillsyns och omvårdnadsbehovet samt
andra beviljade insatser. De insatserna kan i sig innebära avlastning för
närstående.
Anhörigstödet syftar till att den närstående kan ges möjlighet att lämna hemmet,
eller för att ge närstående möjlighet att vila i hemmet kan avlösningen också ske
utanför hemmet, t.ex. besök på mötesplatser. Under avlösningen utför avlösaren
insatser av personlig och social karaktär istället för omsorgstagarens närstående.
Anhörigstöd är i Ljungby kommun avgiftsfritt upp till 15 timmar per
kalendermånad enligt nedan kriterier, för tid dämtöver utgår ordinarie
hemtjänsttaxa.
Vem kan få avgiftsfri avlösning?
Make, maka, barn eller annan närstående som dygnet runt vårdar en anhörig
som bor i kommunen och om den anhörige är bunden av vården.
Närstående och den vårdade ska bo tillsammans och båda ska vara myndiga.
Den vårdade ska vara 65 år eller äldre.
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Socialnämnden

Det ska vara fråga om omsorg/omvårdnad av omfattande karaktär och den
ska beräknas ha en varaktighet av minst sex månader.
Avgiftsfri avlösning utförs helgfria vardagar kl. 8.00-21.00. De timmar som inte
nyttjas under en kalendermånad kan inte sparas. Max 3 timmar i månaden kan
användas på helgdagar.
Hur timmarna fördelas över månaden samt hur insatsen ska utföras
överenskommes i genomförandeplanen som upprättas mellan
omsorgstagaren/närstående och utföraren av insatsen.
För att kommunen praktiskt ska kunna ordna med avlösning och att personal
finns tillgänglig krävs planering. Önskemål om avlösning ska därför anmälas till
sektionschef i god tid och senast en vecka före avlösningstillfället.
Förtydligande:
Vid växelvård/dagverksamhet reduceras tiden för avlösning.
Hushållsinsatser som städning och tvätt, utförs inte.
Resor utanför hemmet i samband med avlösningen bekostas av den
enskilde, även för personal som medföljer.
Behövs insatsen dygnsvis beviljas korttidsplats.
Avbokad avlösning inom 48 timmar är förbrukad.
Avlösning utöver 15 timmar per månad kan beviljas för enstaka tillfällen.
Separat ansökan görs hos biståndshandläggare.
Konsekvenserna innebär att det blir utökat antal timmar för de personer som
behöver anhörigstöd i form av avlösning samtidigt som växelvård ska ses som
en del av avlösningen vilket det inte gör idag. Den sammanlagda utökningen av
antal avgiftsfria timmar är 25% eller 3 timmar. Kostnaden för fler avgiftsfria
timmar beräknas inte belasta ekonomin då det handlar om en fördelning av
resurser inom budgetramen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020 och föreslår
socialnämnden att anta socialförvaltningens förslag till förtydligande av
anhörigstöd.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Ajournering
Justerandes sign
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Socialnämnden

Sammanträdet ajourneras fem minuter för partiöverläggningar.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-16, arbetsutskottets protokoll
2020-01-22, § 3.
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Socialnämnden

SN § 4

LOV-ersättning hemtjänst 2020
Beslut
Socialnämnden fastställer LOV- ersättningen hemtjänst för 2020 enligt
förvaltningens förslag dock ska ersättningen till LOV-företagen vara maximalt
enligt socialnämndens kostnadsnivå.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutade under 2011 att införa
kundval i hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) för att
öka valfriheten och höja kvaliteten.
Ersättning till utförama utgörs av de ersättningsnivåer som Ljungby kommun
fastställt. I ersättningen ingår samtliga kostnader för att utföra insatserna enligt
kraven i förfrågningsunderlaget. Ersättning betalas för beviljad tid hos
omsorgstagama och bygger på genomsnittstider. Tiden beviljas av handläggare
eller av Ljungby kommuns legitimerade personal.
Prisjustering av ersättningsnivåerna för utförda hemtjänstinsatser sker normalt
en gång per år och fastställs av socialnämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att fastställa LOV- ersättningen hemtjänst för 2020 enligt
förvaltningens förslag dock ska ersättningen till LOV-företagen vara maximalt
enligt socialnämndens kostnadsnivå.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-26, arbetsutskottets protokoll
2020-02-12, § 7.
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Socialnämnden

SN § 5

Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2019
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten ”Avtalsuppföljning hemtjänst
LOV 2019”.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag av socialnämnden att det
genomförs uppföljning och/eller avtalsuppföljning av såväl enskilda,
som kommunala verksamheter.
Socialförvaltningen utför på uppdrag av socialnämnden
avtalsuppföljning hemtjänst LOV. Avtalsuppföljningen tar sin grund i
förfrågningsunderlaget för godkännande av LOV-företag.
En enkät skickas till utförare där de får de får göra en självskattning, svara på
frågor och kommentera om de uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.
Enkätsvaren fungerar som underlag för granskningsrapporten och det
efterföljande verksamhetsbesöket.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att godkänna rapporten.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2020 inklusive
bilaga: Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2019,
arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 8.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 6

Avtalsuppföljning driftentreprenad av gruppbostad, Ljungsjövägen
5(2019)
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten ”Avtalsuppföljning driftentreprenad av
gruppbostad, Ljungsjövägen 5 (2019)”.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag av socialnämnden att det
genomförs uppföljning och/eller avtalsuppföljning av såväl enskilda, som
kommunala verksamheter.
Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden utfört avtalsuppföljning av
gruppbostad Ljungsjövägen 5. Avtalsuppföljningen tar sin grund i
förfrågningsunderlaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att godkänna rapporten.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2020 inklusive bilaga:
Rapport avtalsuppföljning driftentreprenad av gruppbostad, Ljungsjövägen 5
(2019), arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 9.
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Socialnämnden

SN § 7

Granskning av självservice
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
Uppföljning av regelverket ska ske från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har gjort en granskning av självservice kopplat till all
personal inom förvaltningen. Syftet med granskningen är att kontrollera om det
finns personal som inte har registrerat sin frånvaro med den eventuella
konsekvensen att de erhållit för mycket utbetalt i lön.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att godkänna rapporten samt att uppföljning av regelverket sker
från och med den 1 januari 2020.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Rapport: Risk för att felaktiga utbetalningar görs på grund av att personal inom
OF och AO inte registrerar sin egen frånvaro i självservice 2019-09-18,
arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 10.
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Socialnämnden

SN § 8

Attesträtt 2020
Beslut
Socialnämnden fastställer beslutsattest för socialförvaltningen enligt föreslagen
attestlista från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och ska därmed se till
att bestämmelser i ”Policy för kontroll av ekonomiska transaktioner” iakttas och
att tillämpliga attestmoment utförs.
Varje nämnd utser eller uppdrar åt förvaltningschef att utse befattningar och
ersättare för dessa med rätt att attestera samt ange omfattningen av uppdragen.
Varje nämnd ansvarar för att informera ekonomiavdelningen vid förändringar i
attestansvaret. Ekonomiavdelningen ansvarar för att förvara förteckning av
utsedda attestanter och registrera uppgifterna i ekonomisystemet. För varje
beslutsattestant ska det finnas minst en utsedd ersättare, som kan beslutsattestera
när den ordinarie attestanten är frånvarande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att fastställa beslutsattest för socialförvaltningen enligt
föreslagen attestlista från och med den 1 januari 2020.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 inklusive bifogad beslutsattest
2020, arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, §11.
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Socialnämnden

SN § 9

BPSD-registret
Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget att för året 2020 finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning inom
kvalitetsregistret BPSD till en kostnad av 0,40 kronor per invånare och år vilket
innebär 11 427 kronor.

Sammanfattning av ärendet
SKR har begärt ett ekonomiskt tillskott från kommunerna för att kunna
finansiera arbetet med utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst.
Socialförvaltningen har under 2019 lyft frågan flera gånger till socialnämnden
utifrån att förutsättningarna ändrats. Socialnämnden beslöt under hösten 2019 att
säga nej till erbjudandet från SKR.
Förutsättningarna har därefter ändrats igen och SKR erbjuder att man nu deltar i
enskilda register. Förvaltningen har åter lyft frågan inom socialförvaltningens
ledningsgrupp samt med i facklig samverkan. Det finns ett register som används
inom framförallt särskilt boende i demensvården och det är BPSD.
Svenska BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga
och Psykiska Symptom vid Demens. Detta register ligger även till grund för ett
etablerat samarbete inom regionala samverkans- och stödstrukturen för
samordning av länets socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att godkänna förslaget att för året 2020 finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning inom
kvalitetsregistret BPSD till en kostnad av 0,40 kror per invånare och år vilket
innebär 11 427 kronor.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Justerandes sign
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Socialnämnden

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-26 inklusive bilaga: Avgift för
deltagande i BPSD-registret 2020, arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 12.
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Socialnämnden

SN § 10

Riktlinjer matdistribution
Beslut
Socialnämnden beslutar om att förtydliga beslutet om matleverans till lunch
varje dag eller fyra valfria dagar per vecka.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 beslutade socialnämnden om att tydliggöra riktlinjer för
matdistribution. Beslut i Ljungby kommun om matdistribution för personer
fattas på max ett år, åt gången. Beslutet handlade om att reglera
matdistributionen till att gälla varje dag i veckan eller varannan dag i veckan.
Detta har resulterat i att socialförvaltningen tillsammans med kostavdelningen
på tekniska förvaltningen resonerat sig fram till att verkställa beslutet med
matleverans varje dag i veckan eller måndag, onsdag, fredag, söndag.
En synpunkt i ”Tyck om”- systemet har inkommit från en medborgare som
menar att socialnämndens beslut på att tillgodose mat varannan dag ska räknas
som sju dagar på två veckor istället för måndag, onsdag, fredag, söndag som
förvaltningen har tolkat beslutet tillsammans med kostavdelningen.
Förvaltningen konstaterar efter en omvärldsanalys att det finns en stor variation
på vilket sätt landets kommuner valt att hantera matdistribution både vad gäller
regelverk, kostnader handläggning mm. Ett flertal kommuner har valt att enbart
leverera veckovis. Många kommuner erbjuder enbart hemköming vid ett tillfälle
per vecka. Även begränsningar vad gäller omfattning ser olika ut. Här valde
förvaltningen det alternativ som många andra kommuner har valt, nämligen två
möjligheter för den enskilde att beställa mat, varje dag eller varannan dag i
veckan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och då beslutat att
överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
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Socialnämnden

Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar om att
förtydliga beslutet om matleverans till lunch varje dag eller fyra valfria dagar
per vecka.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar att anta detsamma.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-29.
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Socialnämnden

SN § 11

Tillägg till delegationsordningen
Beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget tillägg i delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
LVU har, från och med den 1 september 2019, ändrats. Det är ett tillägg till § 6
§ LVU som handlar om omedelbart omhändertagande av barn. Syftet med den
lagändringen är att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas enligt LVU
om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda.
Tidigare har socialnämnden inte kunnat omhänderta barn som har
sin hemvist i ett annat land. I och med denna lagändringen så
tydliggörs att socialnämnden får omhänderta barn omedelbart i
vissa internationella situationer även om svenska domstolar inte
är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 och föreslår
socialnämnden att godkänna föreslaget tillägg i delegationsordningen.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04, arbetsutskottets protokoll
2020-02-12, § 14.
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Socialnämnden

SN § 12

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Tf socialchefen informerar om aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga
handlingar.
Enhetsbesök, återrapportering. - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för
respektive område. Anneli Ahlqvist (C) och Gerd Lansler (KD) informerar om
enhetsbesök på Kommunrehab.
Pågående uppdrag - Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av
pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.
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Socialnämnden

SN § 13

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 19 februari 2020 § 13.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-02-19 publicerade på extranätet:
Kommunfullmäktiges beslut: 2019-12-16, § 192, Besparingar inom arvoden och
revidering av arvodesreglemente, Ljungby kommuns arvodesreglemente för
förtroendevalda; 2020-01-27, § 12, Godkännande av programarbete om särskilt
boende, trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet; §§ 12, 19, 22,
Valärende - ersättare i socialnämnden.
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) kommunspecifikrapport 2019, Ljungby
kommun.
Ljungby kommun, information från livsmedelskontrollen.
Ljungby kommuns klimat- och energiplan.
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Lägesbild 2019 avseende EU/EES-medborgare
som vistas tillfälligt i Sverige och som saknar uppehållsrätt i Kronobergs län.
Rutin för besök till Ljungby kommun.
Statistik över inkomna synpunkter.
SRF Kronobergs uttalande 2019-12-03: Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke.
VågaVa, kvartalssammanställning för fjärde kvartalet 2019.
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