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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 26
augusti 2020 kl 8.00-15.35

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef
Harriet Kristensson, SAS §§ 49-50
Jonas Sjöholm, ekonom § 51
Linda Farkas, kvalitetsstrateg §§ 59-60 p 2
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 60 p 2

Åhörare
Justerare

Martina Ericsson (SD)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 2 september 2020
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48-61
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Ordförande

Justerare

Martina Ericsson (SD)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungb;
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Underskrift

Ljiljana Bublik
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Socialnämnden

SN § 48

Fastställande av dagordning
Beslut
Den utsända dagordningen godkänns med följande ändring:
Ärende 13, Inriktning 2025, tas upp som informationsärende. Ärendet kommer
att tas upp som ett beslutsärende vid nämndens sammanträde den 23 september
2020.
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.
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SN § 49

Svar på motion angående att ledamöter i socialnämnden
ska ha en heldags praktik i hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning
till befintlig handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök.
Sammanfattning av ärendet
Roland Johansson (ALT) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att
ledamöterna i socialnämnden ska ha en heldags praktik inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen föreslår avslag på motionen med hänvisning till befintlig
handlingsplan som beskriver hur verksamhetsgenomgång och enhetsbesök ska
genomföras av kontaktpolitikema i nämnden.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden avslår motionen.
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 2020-08-07 inklusive Alternativets
motion och arbetsutskottets protokoll 2020-08-25, § 72.
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Socialnämnden

SN § 50

Socialtjänstlots/utökad råd och service
Beslut
Socialnämnden tillstyrker intentioner med utredningen samt att en utvärdering
görs ett år efter uppstart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppgift att utreda möjligheten till att inrätta
socialtjänstlotsen inom nuvarande budgetram. Frågan har beretts internt i
socialförvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med fackliga parter.
Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse den 3 augusti 2020.
Inom socialförvaltningen finns redan idag en enhet Råd och Service som skulle
kunna kompletteras med funktioner som har bred kunskap om omsorg för
fiinktionsnedsatta och äldreomsorg och utgöra någon form av ”kontaktcenter”
för hela socialtjänstens områden.
Socialtjänstlotsen ska vid första påringningen kunna ge råd, vägleda, hänvisa,
informera, samordna både bland kommunens egna insatser och aktiviteter men
också regionens, privata och ideella organisationers utbud. Socialtjänstlotsen ska
även verka uppsökande för att sprida infonnation och kunskap för att främja
självständighet hos kommunmedborgare.
Tanken är att alla kommunmedborgare ska ha möjlighet att erhålla denna
service. Kommuninvånarna kommer dock att ha frågor och önskemål som inte
bara handlar om socialtjänstens område. Samverkan med övriga förvaltningar
kommer att vara nödvändig för att upprätthålla servicenivå.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-12, § 62, och
föreslår att socialnämnden tillstyrker intentioner med utredningen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Yrkande
Bo Ederström (M) yrkar att en utvärdering görs ett år efter uppstart.

Beslutsgång
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Socialnämnden

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att socialnämnden
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03, arbetsutskottets
protokoll 2020-08-12, §62.
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Socialnämnden

SN § 51

Föreningsbidrag 2020
Beslut
Socialnämnden utdelar 109 000 kronor i föreningsbidrag till pensionärs-och
handikapporganisationerna för år 2020 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Socialnämnden beslutar att handlingsplanen anses vara reviderad enligt
förslag.

Sammanfattning av ärendet
I budget för 2020 finns det 109 000 kronor att dela ut till pensionärs- och
handikapporganisationer. 27 organisationer har ansökt om bidrag varav samtliga
föreslås bli beviljade.
Vid socialnämndens sammanträde den 20 maj 2020 togs beslut om att revidera
handlingsplan för föreningsbidrag.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-12, § 60, och
föreslår att socialnämnden beslutar att i enlighet med bifogat underlag
utdela 109 000 kronor i föreningsbidrag till pensionärs-och
handikapporganisationerna för år 2020 samt att handlingsplanen anses vara
reviderad enligt 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.

Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12 inklusive bilagor.
Handlingsplan för föreningsbidrag, förslag till utbetalning av föreningsbidrag
2020, arbetsutskottets protokoll 2020-06-12, § 60.
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SN 8 52

Revidering av nämndens reglemente
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra socialnämndens
reglemente under rubriken ”Nämndens verksamhet” § 1 andra stycket på
följande sätt:

”Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).”

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att i socialnämndens reglemente
lägga till följande text i § 5 under rubriken ”Ordförande”:
Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden
och att i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn
över dess verksamhet.
Ordföranden äger i enlighet med KL 6:39 rätt att besluta i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska
amnälas vid nämndens nästkommande sammanträde.
Ordförande ska fatta beslut i särskilt lagregierade frågor.
Vid förhinder för ordförande träder i första hand förste vice ordförande och i
andra hand andre vice ordförande in som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens reglemente är i behov av revidering avseende nämndens
verksamhet samt ordning för brådskande ärenden.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-12 och föreslår att
socialnämnden beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsordning
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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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 samt arbetsutskottets
protokoll 2020-08-12, § 63.
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Socialnämnden

SN § 53

Val av nytt dataskyddsombud
Beslut
Socialnämnden utser Patrik Swedensköld till dataskyddsombud från och med
den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed tidigare dataskyddsombudet Annika
Sandström.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tidigare utsett Annika Sandström som dataskyddsombud för
nämnden. Annika Sandström har avslutat sin tjänst inom kommunen och nytt
dataskyddsombud har rekryterats. Patrik Swedensköld ersätter Annika
Sandström från och med den 17 augusti 2020 när han böljar sin anställning.
Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud.
Organisatoriskt är Patrik Swedensköld underställd säkerhetsskyddschefen.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-12 och föreslår att
socialnämnden beslutar att 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.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskri velse 2020-06-26, arbetsutskottets protokoll
2020-08-12, §64.
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SN § 54

Delårsbokslut 2020
Beslut
Socialnämnden fastställer delårsbokslut 2020 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari-juli 2020.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden fastställer delårsbokslutet för 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
Delårsbokslut 2020, arbetsutskottets protokoll 2020-08-25, § 68.
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SN § 55

Resultatbalansering
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att migrationspengar
undantas från resultatbalansering enligt Verksamhetsplan för
resultatbalansering.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har haft stora underskott under många år. En del av det
ekonomiska arbetet som förvaltningen gjort var att hantera återsökningar från
Migrationsverket. Detta är pengar som ska användas för att täcka framtida
kostnader kring socialförvaltningens ökade kostnader i samband med
flyktingmottagande. Under sista åren har socialförvaltningen valt att flytta
pengarna från Migrationsverket till nästkommande år. I kommunens
verksamhetsplan för resultatbalansering står det att: ”Kommunstyrelsens del av
resultatet, en tredjedel av nämndernas överskott, läggs inte in i budgeten.”
Socialförvaltningen ser ett behov av att transparent kunna visa på de
ekonomiska förutsättningarna för arbetet med migration samt att
tillsammans med socialnämnden ha ett gemensamt grepp på den totala
ekonomiska styrningen av förvaltning. Förvaltningen önskar därför ett
tillägg i kommunens verksamhetsplan för resultatbalansering där det står att
migrationspengama undantas från resultatbalanseringen då kostnaderna ofta
ligger upp till fyra år framöver.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25, § 71, och
föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att godkänna att
migrationspengar undantas från resultatbalansering enligt verksamhetsplan
för resultatbalansering.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning

Justerandes^i;

XII

Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY
KOMMUN

2020 08-26
-

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 daterad 2020-07-30, arbetsutskottets
protokoll 2020-08-25, § 71.
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Budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och
omvärldsanalys
Beslut
Socialnämnden fastställer budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och
omvärldsanalys för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett budgetförslag för 2021 med förslag till
investeringsbudget, mål och om världsanalys.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden fastställer budget för 2021.
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
Budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys,
arbetsutskottets protokoll 2020-08-25, § 69.
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SN § 57

Fördjupad handlingsplan för budget i balans 2020
Beslut
Socialnämnden avslutar arbetet med en handlingsplan för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser att det arbete som skett för att nå en budget i balans har nåtts
och att den ekonomiska situationen som nu uppstår skapar möjligheter för att
arbeta förebyggande och främjande och på så sätt möta den demografiska
utmaningen på sikt. Dock är det rimligt att förvaltningen fortsätter med att
slutredovisa och fundera över de utredningar som gjorts för att socialnämnden
ska kunna göra bedömningar och överväganden om vilken väg man önskar gå
framöver i Ljungby kommun.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden avslutar arbetet med en handlingsplan för budget i balans.
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 2020-08-22, arbetsutskottets
protokoll 2020-08-25, § 70.
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SN § 58

Revidering av delegationsordning
Beslut
Socialnämnden reviderar texten i delegationsordning gällande ersättning till före
detta familjehemsföräldrar som blivit tillförordnade vårdnadshavare, enligt
förvaltningens förslag 2020-06-29.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gjort ett cirkulär
(2004:39) efter att lagändringen om socialnämndens skyldighet
att särskilt överväga om vårdnaden om ett bam bör överflyttas till
familjehemsföräldrama (SoL 6 kap 8 § 2st, LVU 13 §) med
rekommendationer hur kommunerna ska hantera dessa ärenden
ekonomiskt.
För att följa dessa rekommendationer behöver man göra en
förändring och ett tillägg i socialnämndens delegationsordning.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden reviderar texten i delegationsordning gällande ersättning till före
detta familj ehemsföräldrar som blivit tillförordnade vårdnadshavare, enligt
förvaltningens förslag 2020-06-29.
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 2020-06-29, arbetsutskottets
protokoll 2020-08-25, § 75.
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SN§ 59

Remissyttrande över biblioteksplan för Ljungby kommun

2020-2022
Beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till biblioteksplan för Ljungby kommun 20202022.

Sammanfattning av ärendet
Under sommaren 2020 revideras Ljungby kommuns biblioteksplan. Demia
verksamhetsplan ska gälla för åren 2020-2022 och ersätter nuvarande plan.
Biblioteksplanen antas av kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Efter beslut i
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 finns möjlighet att
tycka till om remissutgåvan fram till 31 augusti 2020.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-08-25 och föreslår att
socialnämnden ställer sig positiv till biblioteksplan för Ljungby kommun 20202022.
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 tjänsteskri velse uppdaterad 2020-08-25, §biblioteksplan
för Ljungby kommun 2020-2022 samt arbetsutskottets protokoll 2020-08-25, §
73.
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SN § 60

Informationsärenden
Beslut
Infonnationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra
aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga handlingar.
Inriktning för socialtjänsten i Ljungby kommun 2025, arbetsmaterial.
Enhetsbesök, återrapportering. - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för
respektive område. Enhetsbesök är för tillfället pausade på grund av
Coronaviruset.
Pågående uppdrag - Nämnden far vid varje sammanträde en sammanställning av
pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.
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SN § 61

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 26 augusti 2020 § 61.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-08-26 publicerade på extranätet:

-

-

Kriminalvården: Nya regler vid villkorlig frigivning.
Krisledningsnämnden, sammanträdesprotokoll 2020-06-11, Arbetsledning
vid omfördelningar mellan förvaltningar
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ersättning för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning
2010:1122, beslut 2020-06-10.
Migrationsverket planerar för att återuppta överföringen av kvotflyktingar
till Sverige.
Rapport inkomna synpunkter.
Statens institutionsstyrelse, SiS, förändrade vårdavgifter för placeringar av
ungdomar vid SiS.

