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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 20 maj
2020 kl 8.00-12.00

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef
Per Svensson, sektionschef § 32
Jonas Sjöholm, ekonom §§ 33-34

Justerare

Margaretha Andersson (S)

Justeringens
tid och plats

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

Paragrafer

31-39

Sekreterare

Ljiljana Bublik
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Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Margaretha Andersson (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Tillkännagivandet
publicerat

2020-06-02

Överklagningstid

2020-06-03—2020-06-24

Tillkännagivandet
avpublicerat

2020-06-25

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik
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SN § 31

Fastställande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg: Yttrande över
handlingsprogram för skydd vid olyckor 2020-2023 tas upp som extra
beslutsärende.

Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.
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SN § 32

Riktlinjer och vägledning för ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar att nuvarande ”Vägledning för ekonomiskt bistånd”
samt ”Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd” ska ersättas av ett nytt
framtaget styrdokument ”Handlingsplan Vägledning för bedömning av
ekonomiskt bistånd”.
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att upprätta ett sådant
dokument. Redovisning till socialnämnden sker i november 2020.

Sammanfattning av ärendet
Inom verksamheten för ekonomiskt bistånd finns för närvarande två interna
styrdokument. Det ena av dem är ”Vägledning för ekonomiskt bistånd”. I detta
dokument som socialförvaltningen ledningsgrupp beslutat om beskrivs bland
annat rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd. Det andra dokumentet är
”Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd”. I detta dokumentet beskrivs vad
som ingår i begreppet skälig levnadsnivå.
Socialförvaltningen har föreslagit att nuvarande ”Vägledning för ekonomiskt
bistånd” samt ”Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd” ska ersättas av ett
nytt framtaget styrdokument ”Handlingsplan Vägledning för biståndsbedömning
ekonomiskt bistånd”. Det skulle underlätta socialsekreterares arbete om allt
fanns samlat i ett dokument på samma sätt som inom biståndshandläggningen
inom ÄO och OF.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 april 2020 och
föreslår socialnämnden att besluta i enlighet med 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.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-17, arbetsutskottets
protokoll 2020-04-29, § 41.
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SN § 33

Habiliteringsersättning
Beslut
Socialnämnden avskaffar avdraget av habiliteringsersättning vid frånvaro under
tiden från 13 mars 2020 fram till regeringen återinför karensavdraget.
Socialnämnden antar ny modell och ersättningsnivå enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06 för utbetalning av habiliteringsersättningen
med start 1 juli 2020.
Socialnämnden beslutar att fördela och betala ut stimulansmedlen till deltagare
efter antalet arbetade timmar samt efter det antal timmar deltagarna hade
förväntats arbetat om man inte varit frånvarande med anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera
och motivera deltagare att medverka i daglig verksamhet och dagverksamheten.
Deltagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsersättning eller
sjukersättning, därför betraktas inte habiliteringsersättning som någon form av
försörjningsstöd.
Idag finns en oro kopplat till Corona-epidemin och riskgrupper hos deltagare i
daglig verksamhet och dagverksamhet. Folkhälsomyndigheten råder alla som
visar förkylningssymtom att stanna hemma. Samtidigt har regeringen beslutat att
tillfälligt avskaffa karensdagen för personer som uppvisar symtom och behöver
stanna hemma. Detta gäller från den 13 mars 2020. Parallellt med detta har
regeringen valt att avskaffa kravet på sjukintyg under de tre första veckorna som
sjukskriven. Regeringen har även tagit ett beslut om att kommuner ska kunna
använda statsbidraget gällande habiliteringsersättningen till att även betala
ersättning till de deltagare som är hindrade att delta i verksamheten med
anledning av covid-19.
Förvaltningens bedömning är att det vore rimligt att även
habiliteringsersättningen följer samma regler vilket innebär att den betalas ut
under tiden personen är hemma med symtom för att på så sätt förstärka
möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att vi
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använder statsbidraget till att betala ut motsvarande belopp som personen skulle
vara på dagliga verksamheten eller dagverksamheten.
Förvaltningen föreslår att avdraget av habiliteringsersättning avskaffas vid
frånvaro under tiden från 13 mars 2020 fram till regeringen återinför
karensavdraget.
Vidare föreslår förvaltningen att socialnämnden antar en ny modell och
ersättningsnivå för utbetalning av habiliteringsersättningen med start 1 juli 2020
och att stimulansmedlen fördelas och betalas ut till deltagare efter antalet
arbetade timmar samt efter det antal timmar deltagarna hade förväntats arbetat
om man inte varit frånvarande med anledning av covid-19.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 maj 2020 och
föreslår socialnämnden att fatta följande beslut:
Att avskaffa avdraget av habiliteringsersättning vid frånvaro under tiden från 13
mars 2020 fram till regeringen återinför karensavdraget.
Att anta ny modell och ersättningsnivå enligt förvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2020-05-06 för utbetalning av habiliteringsersättningen med start 1 juli
2020.
Att fördela och betala ut stimulansmedlen till deltagare efter antalet arbetade
timmar samt efter det antal timmar deltagarna hade förväntats arbetat om man
inte varit frånvarande med anledning av covid-19.
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 daterad 2020-05-08, arbetsutskottets
protokoll 2020-05-13, § 48.
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SN § 34

Utdelning av föreningsbidrag till social organisation 2020
Beslut
Ansökan från Bris region Syd om föreningsbidrag till social organisation för
2020 avslås.
Ansökan från föreningen Linneträffen om föreningsbidrag till social
organisation för 2020 avslås.
Förvaltningen får i uppdrag att revidera handlingsplan för föreningsbidrag.
Motivering
Ansökan från Bris region Syd avslås då Bris inte har sitt säte varken i Ljungby
kommun eller i Kronobergs län.
Ansökan från föreningen Linnéträffen avslås då föreningen inte är öppen för
alla.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har idag en möjlighet att dela ut föreningsbidrag till
pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och sociala organisationer.
Ansökan ska vara socialförvaltningen till handa innan 15 april och
organisationen ska uppfylla följande kriterier.
Organisationen ska:
- vara en ideell förening öppen för alla
- ha sitt säte i Ljungby kommun
- ha antagit skriftligt utformade stadgar
- ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
- ha minst tre styrelsemöten under verksamhetsåret
- ha minst fem aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
- ha medlemsmatrikel upptagande minst tio medlemmar från Ljungby kommun
- uttaga skälig medlemsavgift.
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Två organisationer har ansökt om föreningsbidrag till social organisation för
2020: Bris region Syd och föreningen Linnéträffen.
Yrkanden
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att ansökan Bris region Syd avslås då Bris
inte har sitt säte varken i Ljungby kommun eller i Kronobergs län.
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att ansökan från föreningen Linnéträffen
avslås då föreningen inte är öppen för alla.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar att avslå ansökan från Bris region Syd.
Beslutsgång 2
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar avslå ansökan från föreningen Linéträffen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-01 inklusive bilagor:
Handlingsplan för föreningsbidrag samt beslut om maxgräns.
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SN § 35

Yttrande över handlingsprogram för skydd vid olyckor 2020-2023
Beslut
Socialnämnden tillstyrker tekniska förvaltningens förslag till handlingsprogram
för skydd mot olyckor 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att genomföra samråd av förslag
till handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023.
Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 inklusive bilagor:
tekniska förvaltningens förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor
2020-2023, kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om samråd om förslag till
handlingsprogram för skydd mot olyckor.
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SN § 36

Statistik januari-april 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av statistik januari-april 2020. Nyckeltal som redovisas är bland
annat löneutbetalning, övertid, sjukskrivningar, hemtjänsttimmar,
orosanmälningar, försörjningsstöd och statistik för Covid-19.
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SN § 37

Handlingsplan för budget i balans 2020 förenklad
biståndshandläggning
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förenklad
biståndsbedömning av samtliga hemtjänstinsatser till äldre enligt
socialtjänstlagen (SoL) för presentation vid utskottets resp. nämndens
junisammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag
som behövs för att socialnämnden 2020-05-20 ska kunna besluta om
biståndsbedömning av hemtjänstinsatser till äldre enligt SoL.
Redogörelse
Förvaltningschefen redogör för att det finns några frågor som förvaltningen
anser behöver belysas ytterligare.
Yrkanden
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att utreda förenklad biståndsbedömning av samtliga hemtjänstinsatser
för presentation vid utskottets resp. nämndens junisammanträde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
beslutar att anta detsamma.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 47 samt muntlig information i ärendet.
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SN § 38

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 § 39

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 20 maj 2020 § 39.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-05-20 publicerade på extranätet:
Kommunstyrelsen: Revidering av verksamhetsplan för upphandling av fordon
och transporter.
Kraftsamling i Småland har beslutat att lämna bidrag till kommuner i Småland.
Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige
tillsvidare.
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, rapporteringsperiod 30 april
2020.
SiS, Svenska institutet för standard, remiss: Kvalitet i särskilt boende och
hemtjänst.
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