Sammanträdesprotokoll
2020-10-21

LJUNGBY
KOMMUN

1(10)

Socialnämnden

Tid och piats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 21
oktober 2020 kl 8.00-15.00

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)
Ulla-Britt Storck (S) för Göran Fransson (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef
Marie Carlsson Jensen, verksamhetschef § 71 p2
Susanne Culibrk, bitr. verksamhetschef § 71 p2
Ewa La Fleur Ericsson, verksamhetschef §71 p2

Justerare

Lars Nordqvist (M)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 4 november 2020

Paragrafer
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Sekreterare

Justerandes sign

Ljiljana Bliblik
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Lars Nordqvist (M)

Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Tillkännagivandet
publicerat

2020-11-05

Överklagningstid

2020-11-05-2020-11-26

Tillkännagivandet
avpublicerat

2020-11-27

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Socialnämnden

SN § 67

Revidering av arkivbeskrivning för socialnämnden
Beslut
Socialnämnden antar förslag till reviderad arkivbeskrivning för socialnämnden.
Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera bilagd förteckning över
personuppgiftsregister.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arkivlagen ska en arkivbeskrivning vara upprättad hos samtliga
myndigheter. Syftet med beskrivningen är att visa myndighetens arbetsuppgifter
och organisation, arkivets struktur samt vilka gallringsregler som tillämpas. Den
ska också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för myndighetens arkivvård.
Socialnämndens arkivbeskrivning ska revideras vid varje omställning i
organisationen samt vid större förändringar. Socialförvaltningen har tagit fram
ett förslag till reviderad arkivbeskrivning. De ändringar/tillägg som föreslås är
markerade i förslaget.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-07 och föreslår att
socialnämnden antar förslag till reviderad arkivbeskrivning för socialnämnden
samt att förvaltningen far i uppdrag att uppdatera bilagd förteckning över
personuppgiftsregister.
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 tjänsteskiivelse daterad 2020-09-14, arbetsutskottets
protokoll 2020-10-07, § 82.
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Socialnämnden

SN § 68

Ordinarie sammanträdesdagar 2021
Beslut
Socialnämnden fastställer ordinarie sammanträdesdagar för 2021 enligt nedan:

Datum för socialnämnden: den 27 januari, 23 februari (OBS! tisdag), 24 mars,
21 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 24 november
och 15 december.

Datum för arbetsutskottet: den 20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj,
16 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och 8 december.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till ordinarie sammanträdesdagar 2021.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-07 och föreslår att
socialnämnden fastställer ordinarie sammanträdesdagar för 2021 enligt förslag.
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
Förslag till ordinarie sammanträdesdagar 2021, arbetsutskottets protokoll 202010-07, § 83.
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Socialnämnden

SN § 69

Skrivelse från Sjöriket
Beslut
Socialnämnden för in i LOV-avtalet att beslut som bryts ersätts för innevarande
dag samt i övriga frågor hänvisar till befintligt avtal.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har regelbundna samtal med LOV-företagen kring uppföljning av
avtal samt dialog och infonnation kring vad som händer kopplat till
äldreomsorgen generellt och i synnerhet hemtjänsten.
Under ett av dialogmötena har det kommit upp fyra punkter som LOV-företaget
Sjöriket anser bör ändras i LOV-avtalet och där även Linné instämmer.
Förvaltningen har förklarat att enklare förändringar kan man göra i avtalet för att
förtydliga men att LOV-avtalet i grunden ägs av kommunfullmäktige.

Det finns fyra punkter som företagen önskar förändra:
4.4.15 Matdistribution: Vem betalar för systemet Mashie?
5.2.1 Ersättning: Vid förändringar i beslut har man en ersättning för
omställningstid på 24 timmar. Man får den ersättningen kunden är beviljad per
dag.
5.2.2 Prisjustering: Prisjusteringar görs 2 gånger om året. Vanligen februari och
november. Ljungby kommun redovisar sina kostnader på ett tydligt sätt som gör
att andra verksamheter kan jämföra sina kostnader. Ljungby kommun betalar ut
ersättningen retroaktivt från förra prisjusteringen.
5.3.5 Force majeure: Vad gäller vid epidemier som Corona?
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-07 och föreslår att
socialnämnden för in i LOV-avtalet att beslut som bryts ersätts för innevarande
dag samt i övriga frågor hänvisa till befintligt avtal.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
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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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-17, arbetsutskottets
protokoll 2020-10-07, § 84.

Justerandes sign

7(10)

Sammanträdesprotokoll

TXT. LJUNGBY

2020 10-21
-

^ KOMMUN
Socialnämnden

SN § 70

Ekonomisk prognos
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
I föi-valtningens uppföljning av budgeten för perioden januari till och med
september visar prognosen på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.
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SN § 71

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Rundvisning av trygghetsboendet Uttern 65+.
Presentation av förvaltningens verksamhetschefer.
Socialchefen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra
aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga handlingar.
Pågående uppdrag.
Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av pågående uppdrag.
Denna sammanställning uppdateras löpande.
Enhetsbesök, återrapportering
Nämnden har utsett kontaktpolitiker för respektive område. Enhetsbesök är för
tillfället pausade på grund av Coronaviruset.
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SN § 72

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 21 oktober 2020 § 72.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-10-21 publicerade på extranätet:
Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. Viktig
information från SKR, cirkulär 20:37.
Folkliälsomyndigheten: Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för
äldre under covid-19.
Kammarrätten i Jönköping: Förfrågan om tekniska förutsättningar vid muntliga
förhandlingar.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15: Medfinansiering till projekt för att
förebygga ungdomsarbetslöshet, Upphävande av Verksamhetsplan för
miljöfond.
Länsstyrelserna: Information kring en nationell kartläggning om kommunernas
behov av kompetensstöd inom området våld i nära relationer.
Medborgarinitiativ angående medarbetarsamtal med timvikarier.
Statistik över inkomna synpunkter.
VågaVa kvartalsammanställning tredje kvartalet 2020.
Vårdföretagama: Skrivelse med anledning av uppräkning av den statliga
assistansersättningen.
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