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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 22
april 2020 kl 8.00-12.15

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Anneli Ahlqvist (C)
Lars Nordqvist (M)
Matilda Petersson (C) för Jennie Uleskog (C)
Håkan Bengtsson (S)
Tomas Sonesson (S) för Göran Fransson (S)
Margaretha Andersson (S)
Ingela Rosén (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef

Justerare

Håkan Bengtsson (S)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 29 april 2020

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande /
Justerandes sign

Bo Ederström (M)
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Socialnämnden

Justerare

Håkan Bengtsson (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-22

Tillkännagivandet
publicerat

2020-05-01-2020-05-22

Överklagningstid

2020-05-25

Tillkännagivandet
avpublicerat

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Förvaringsplats
för protokollet
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Socialnämnden

SN §23

Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner det för socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden gemensamma förslaget till utdelning av medel ur Dahlins
biblioteks- och kulturfond enligt bilaga 1 samt överlämnar förslaget till
kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.
För 2020 fnms 1 240 190 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst
964 500 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 3 192 500 kronor
(exkl. de två ansökningar som är för sent inkomna).
Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt
följande:
1/7 av medlen, cirka 177 170 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 177 170 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 885 850 kronor, utdelas till sociala ändamål.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 april 2020 och
föreslår socialnämnden att godkänna det för socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden gemensamma förslaget till utdelning av medel ur Dahlins
biblioteks- och kulturfond enligt bilaga 1 samt att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beslut.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
J usterandes sign
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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
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10 inklusive bilaga:
årets ansökningar, en sammanställning över ändamål och ansökt belopp samt
socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens gemensamma förslag till
utdelning, arbetsutskottets protokoll 2020-04-01, § 31.
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SN § 24

Tillägg till delegationsordningen
Beslut
Socialnämnden gör tillägg i delegationsordningen enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Följande två områden fattas i delegationsordningen och behöver därför läggas
till:
Beslut om firamställan till CSN (centrala studiestödsnämnden) om ändring av
betalningsmottagare för studiestöd när barn är placerade utanför hemmet.
Förslag på delegat: När det gäller ändring av betalningsmottagare för
barnbidraget är det administrativ handläggare som är delegat och därför föreslår
förvaltningen att det ska vara samma för studiehjälp.

Yttrande till kriminalvården
Kriminalvården begär in yttrande från socialnämnden om lämpligheten utifrån
barnets bästa att hen har umgänge med en förälder som sitter i fängelse.
Förslag på delegat:
När det gäller yttrande till andra myndigheter (t ex åklagarmyndighet och
Migrationsverket) är det 1 :e socialsekreterare som är delegat och därför föreslår
förvaltningen att det ska vara samma för yttrande till Kriminalvården.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 april 2020 och
föreslår socialnämnden att göra tillägg i delegationsordningen enligt
förvaltningens förslag.

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.
Jvfsterandes sign
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskri velse den 2020-03-20, arbetsutskottets protokoll
2020-04-01, §33.
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SN § 25

Skrivelse från Sjöriket 2020-03-20
Beslut
Socialnämnden avslår begäran från Sjöriket AB om undantag avseende
frånvaroavdrag.

Motivering
Socialnämnden delar förvaltningens bedömning och anser att det är rimligare att
fristående företag ansöker om krisstöd från regeringens krispaket än från
socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en skrivelse från Sjöriket. Av skrivelsen framför bland
annat följande. Sjöriket har det svårt precis som många andra företag. Sjöriket
kommer att varsla samtliga inom städet. Dessutom kommer Sjöriket att ha en
ökad kostnad inom hemtjänst på grund av ökade kostnader gällande
skyddskläder samt mer ineffektiv planering då man måste begränsa antalet olika
personal hos brukarna. Just nu är det många som har gjort ett tillfälligt uppehåll i
hemtjänsten och anhöriga har tagit över och sköter hemtjänsten. Sjöriket skulle
vilja att man slipper ett frånvaro avdrag på dessa.
Socialförvaltningen har gjort följande bedömning: Att förändra villkoren utifrån
rådande situation mot endast en aktör ser vi inte som möjligt då alla aktörer ska
verka på samma villkor. Hemtjänsttaxoma i LOV förändrades 1 januari 2020.
Att förändra taxorna utifrån det uppkomna läget kring Corona-pandemin kopplat
till att även betala ut frånvaroavdraget till samtliga aktörer skulle ökad kostnad
på förvaltningen med cirka 1 miljon kronor per månad. Förvaltningen ser
samtidigt att regeringen har infört ett antal krispaket kopplat mot små och
medelstora företag. Därför ser förvaltningen att det är rimligare att fristående
företag ansöker om krisstöd från regeringens krispaket än från
socialförvaltningen.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 april 2020 och
föreslår socialnämnden att avslå begäran från Sjöriket AB om undantag
avseende frånvaro avdrag.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Justerandes sign
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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
Skrivelse från Sjöriket AB 2020-03-20 samt komplettering 2020-03-30,
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-27, arbetsutskottets protokoll
2020-04-01, § 35.
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SN § 26

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2020
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra utbetalning vid två tillfällen
av extrapengar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen ska under år 2020 fördela medel till kommuner i statsbidrag för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får bland annat användas av kommunerna i
syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS. Enligt 2020 års fördelningscykel har kommunen
möjlighet att ifrån Socialstyrelsen rekvirera 1 611 000 kronor och ytterligare
medel som inte rekvireras av andra kommuner.
Förvaltningens förslag är att det rekvirerade statsbidraget används till att
finansiera extra utbetalning av habiliteringsersättning under 2020 baserat på
antal arbetade timmar till de deltagare som har beslut om daglig verksamhet
enligt LSS och deltagit i någon av Ljungby kommuns verksamheter. Den extra
utbetalningen gäller enbart under 2020. Extra utbetalningen ska betalas ut vid
två tillfällen, den första utbetalningen ska ske efter sommaren 2020 och den
andra utbetalningen ska ske i januari 2021.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 april 2020 och
föreslår socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att göra utbetalning vid
två tillfällen av extrapengar i enlighet med förslaget.

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 2020-03-06 inklusive bilagor: Bilaga 1.
Socialstyrelsens anvisningar, bilaga 2. Fördelningsnyckel för 2020,
arbetsutskottets protokoll 2020-04-01, § 36.
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SN § 27

Remiss av åtgärdsplan om klimat och energi
Beslut
Socialnämnden tillstyrker kommunledningsförvaltningens förslag till
åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag på åtgärdsplan för
energi och klimat 2020-2025 skickas på remiss för yttrande till samtliga av
kommunens förvaltningsnämnder och kommunala bolag. Remissen besvaras
senast den 29 april 2020.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 april 2020 och
föreslår socialnämnden att tillstyrka kommunledningsförvaltningens förslag till
åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025.

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 2020-03-31 inklusive bilaga 1:
Åtgärdsplan för energi och klimat 2020-2025, arbetsutskottets protokoll 202004-01, §37.
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SN § 28

Ekonomisk rapport januari-mars 2020
Beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av förvaltningens ekonomiska rapport för det första kvartalet 2020.
Prognosen för socialförvaltningens verksamheter visar en avvikelse mot budget
på 23,9 mkr.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport januari-mars 2020.
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SN § 29

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om Coronaläget och andra aktuella frågor. Ärendet är
muntligt - inga handlingar.
Enhetsbesök, återrapportering. - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för
respektive område. Enhetsbesök är för tillfället pausade på grund av
Coronaviruset.
Pågående uppdrag - Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av
pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.
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SN § 30

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 22 april 2020 § 30.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-04-22 publicerade på extranätet:
Giltighetstid införs för fullmakter för apoteksärenden.
Information från Svenska palliativregistret.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 om deltagande på distans i vissa
kommunala nämnder.
Länsstyrelsens rapport ”Löpande granskning av tillståndsbeslut i Ljungby
kommun perioden 1 juli 2019-31 september 2019”.
Mötesanteckningar ägarsamråd Sunnerbo samordningsförbund 2020-03-18.
SIS-remiss 19814: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.
Statistik över inkomna synpunkter.

