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Socialnämnden

Tid och plats

Beslutande

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 25
november 2020 kl 8.00-15.30
Bo Ederström (M) ordförande
Anneli Ahlqvist (C)
Lars Nordqvist (M)
Jennie Uleskog (C)
Håkan Bengtsson (S)
Gerd Lansler (KD)
Margaretha Andersson (S)
Ulla-Britt Storck (S) för Göran Fransson (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef/deltar via Teams
Harriet Kristensson, SAS § 73
Patrik Moberg, kvalitetstrateg §§ 74-76
Jonas Sjöholm, ekonom § 74
Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 75-76

Justerare
Justeringens
tid och plats
Paragrafer

Justerandes si]

Håkan Bengtsson (S)
Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 7 december 2020
73-78
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Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Tillkännagivandet
publicerat

2020-12-08

Överklagningstid

2020-12-09—2020-12-29

Tillkännagivandet
avpublicerat

2020-12-30

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Socialnämnden

SN § 73

Namn på det nya äldreboendet
Beslut
Socialnämnden godkänner att det nya huset/särskilda boendet ska heta
”Haraberget”.
Sammanfattning av ärendet
Under 2023 kommer ett nytt särskilt boende i Ljungby stå färdigt på
Harabergsområdet. Huset kommer att innehålla förskoleavdelning,
trygghetslägenheter samt centralkök utöver särskilt boende.
Eftersom det är flera verksamheter och olika nämnder som har verksamheter i
samma hus så måste namnet ”passa” in for alla verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt förvaltningens förslag som är
”Förskolan Haraberget”. Förvaltningens bedömning är att vi ska ha samma
namn på huset.
Gatan det nya huset/särskilda boendet ligger vid heter Harabergsgatan och
området går under namnet ”Harabergsområdet”.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-10-28 och föreslår att
socialnämnden godkänner att det nya huset/särskilda boendet ska heta
”Haraberget”.
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 2020-10-13, arbetsutskottets
protokoll 2020-10-28, §89.
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Socialnämnden

SN § 74

Alternativa driftsformer OF-boende
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda alternativa
driftsformer av vård- och omsorg inom OF-boende för att uppnå ytterligare
effekter för en budget i balans. Utredningen avser att svara på frågorna: Vilka
alternativa driftsformer är tänkbara för att få ytterligare effekter för en budget i
balans? Och för vilka områden skulle dessa vara applicerbara på? Tänkbara
scenarion samt konsekvenser. Utredningen är en del av socialnämndens arbete
med budget i balans.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-11-11 och föreslår att
socialnämnden godkänner 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 rapport Utredning alternativa driftsformer OF-boende
inklusive bilagor:

-

Justerandes sign

Policy för alternativa driftsformer
Sammanställning av enhetsdata per OF-boende
Sammanställning ekonomiska effekter vid en LOU-upphandling
Kostnadsjämförelse mellan driftentreprenad Ljungsjövägen och
gruppbostäder LSS i egenregi (Ny bilaga efter beslut av socialnämnden
2019-10-16).
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Arbetsutskottets protokoll 2020-11 -11, § 93.
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Socialnämnden

SN § 75

Alternativa driftsformer för vård- och omsorgstjänster,
hemtjänst och särskilt boende
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda alternativa
driftsformer av vård- och omsorg inom äldreomsorgen för att uppnå ytterligare
effekter för en budget i balans. Utredningen avser att svara på frågorna: Vilka
alternativa driftsformer är tänkbara för att få ytterligare effekter för en budget i
balans? Och för vilka områden skulle dessa vara applicerbara på? Tänkbara
scenarion samt konsekvenser. Utredningen är en del av socialnämndens arbete
med budget i balans.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-11-11 och föreslår att
socialnämnden godkänner 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 rapport: Utredning alternativa driftsformer för vård- och
omsorgstjänster, hemtjänst och särskilt boende inklusive bilagor:

-

Policy för alternativa driftsformer
Ekonomimodell och framtidens äldreomsorg (Ny bilaga efter beslut av
socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18).
Arbetsutskottets protokoll 2020-11 -11, § 92.
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Socialnämnden

SN § 76

Socialnämndens mål 2021-2025
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till mål 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag till socialnämndens mål 2021-2025.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-11-11. Arbetsutskottet
ser positivt på förvaltningens förslag till mål 2021-2025 och överlämnar ärendet
till socialnämnden för beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till socialnämndens mål 2021-2025, arbetsutskottets protokoll 2020-1111, §94.
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Socialnämnden

SN § 77

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra
aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga handlingar.
Sydvästra Småland socialjours statistik.
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
tillfallet pausade på grund av Coronaviruset.
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Socialnämnden

SN § 78

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 25 november 2020 § 78.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-11-25 publicerade på extranätet:
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2020-10-21: Skolskjuts
med LSS insats till korttidsboende och fritidshem Planeten/Vuxenkorttids.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Meddelande om tillsyn och begäran om
uppgifter med anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige; Förslag till åtgärder
gällande oseriösa assistansanordnare; Rapport ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS, rapporteringsperiod 31 oktober 2020.

Förvaltningsrätten i Växjö: Digital målhantering.

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2020-10-26, Revidering av
reglemente för socialnämnden.

Kommunstyrelsen 2020-10-13: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till
kommuner i Kronobergs län.

Statistik över inkomna synpunkter oktober 2020.
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