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Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 9
december 2020 kl 8.00-14.30, ajoumering kl. 11.05-11.15

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

Patrik Moberg, kvalitetsstrateg
Valentina Kulevska, MAS § 80
Per Svensson, sektionschef § 83

/WA

/

Justerare

Margaretha Andersson (S)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 17 december 2020

Paragrafer

79-85

Sekreterare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Tillkännagivandet
publicerat

2020-12-18

Överklagningstid

2020-12-18—2021 -01 -08

Tillkännagivandet
avpublicerat

2021 01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby
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SN § 79

Beredskap på socialförvaltningen 2020 - 2022
Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna beredskapslista.

Sammanfattning av ärendet
Planering av beredskap enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) för perioden 25
oktober 2020 till och med 24 februari 2022.

Beslutsunderlag
Beredskap på socialförvaltningen 2020 - 2022.
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Uppdrag: Patientsäkerhetsberättelse 2019 samt dess
övergripande mål och strategier för 2020, återkoppling
gällande mål och strategier för 2020
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av återkoppling gällande mål och
strategier för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdrag om återkoppling gällande
Patientsäkerhetsberättelse 2019, mål och strategier för 2020.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2020-12-02 och föreslår att
socialnämnden godkänner redovisningen av återkoppling gällande mål och
strategier 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
Återkoppling gällande Patientsäkerhetsberättelse 2019, arbetsutskottets
protokoll 2020-12-02, § 96.
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Intresseanmälan om IOP från föreningen Ta sats
Beslut
Socialnämnden avslår förslaget om att ingå en IOP med föreningen Ta sats.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått en intresseanmälan om IOP (idéburet offentligt
partnerskap) från en organisation som heter Ta sats. De vill arbeta med att sänka
försörjningsstödet. Förslaget på medfinansieringen är 1,2 miljoner kronor enligt
ansökan.
Förvaltningen gör följande bedömning: Ansökan uppfyller de formella kraven
för när ett partnerskap är möjligt kring IOP.
Förslaget bygger på att Ljungby kommun ska med finansiera IOP med 1,2
miljoner kronor per år. Förvaltningen ser att det föreslagna området kring IOP är
ett område där arbetsmarknadsenheten (AME) i Ljungby kommun arbetar.
Kostnaden för AME är idag ca 188 miljoner i personalkostnader. För att kunna
finansiera denna IOP krävs en minskning av arbetsmarknadsenheten i
motsvarande grad. Detta innebär att arbetsmarknadsenheten skulle behöva
minska sin personalstyrka och verksamhet med ca 2/3.
Om medel flyttas till ett IOP ser förvaltningen en risk att arbetsmarknadens
utvecklingsarbete avstannar och verksamheten bryts ner. Det är också en risk att
det integrerade samarbetet med försörjningsstöd riskerar avstanna under tiden ett
nytt arbete byggs upp. I den situation som samhället befinner sig i med ökad
arbetslöshet så ser förvaltningen ett behov av att fortsätta på den inslagna vägen
med att utveckla arbetsmarknadsenhetens arbete och integreringen mellan
Ljungby kommuns arbetsmarknadsenhet och myndighet vuxen
(försörj ningsstöd).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2020-12-02 och föreslår att
socialnämnden avslår förslaget om att ingå en IOP med föreningen Ta sats.

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 2020-03-27, intresseanmälan från
Te sats, arbetsutskottets protokoll 2020-12-02, § 92.
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Uppdrag att utreda biståndsbedömningen enligt
revisionsrapport
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
2019-01-07 överlämnade KPMG sin revisionsrapport Granskning av
socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans till
socialnämnden och kommunstyrelsen. I rapporten framgick det att man även
rekommenderade att det görs en genomlysning av hur riktlinjerna för
biståndsbedömning tillämpas samt en genomlysning av kostnaderna och
organiseringen inom hemtjänst.
Förvaltningen konstaterar att biståndsbedömama håller sig till de
vägledningarna som beslutats av politiken samt att man följer rättsliga beslut
kopplat till förvaltningsrätt och kammarrätt. Detta innebär att eventuella
framtida besparingar i större grad behöver synkroniseras mellan ett antal
faktorer. Dels hur avtalen ser ut mellan Regionen och kommunen kopplat till
hälso- och sjukvårdslagen, dels vilken skälig levnadsnivå som ska gälla i
Ljungby kommun. Det innebär att politikens tydlighet i sina ambitioner
förenklar förvaltningens bedömningar kopplat mot rättspraxis. Förvaltningens
uppdrag är att säkerställa att inte heller verkställande personal har för höga
ambitioner utan verkställer de uppdrag som man fått från biståndshandläggarna
utan att bruka mer arbetstid än nödvändigt. Detta öppnar upp en ny
frågeställning kopplat till det inriktningsdokument som togs av socialnämnden i
september 2020. Är det möjligt att ha en hemtjänst med biståndsbeslut och LOV
med den kontroll som man begär och samtidigt utveckla tilliten till
omsorgspersonalens kompetens att arbeta förebyggande och främjande?
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2020-12-02 och föreslår att
socialnämnden godkänner rapporten.

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 2020-11-28, arbetsutskottets
protokoll 2020-12-02, § 93.
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Alkohol-catering
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte ändra i några tolkningar av alkohollagstiftningen
eller dess praxis och därmed avslår medborgarinitiativet och Bo Ederströms (M)
forslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mottagit ett medborgarinitiativ med forslag om att krogar med
alkoholtillstånd ska tillåtas sälja alkoholhaltig dryck vid avhämtning och
hemköming under pandemin.

Förvaltningen har utarbetat ett yttrande över förslaget i medborgarinitiativet och
föreslår att socialnämnden avslår förslaget. Länsstyrelsen har uttalat kritik mot
verksamheten och förvaltningens uppfattning är att Ljungby kommun bör följa
tillsynsmyndighetens rekommendationer. Förvaltningens uppfattning är att
socialnämnden bör avvakta att frågan prövas rättsligt så att kommunerna kan få
en praxis att följa eller alternativt att det fattas beslut om att förändra
lagstiftningen inom området. Förvaltningen föreslår att socialnämnden avslår
förslaget om att bevilja tillstånd av leverans av alkohol i samband med catering i
enskildas hem.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkanden
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar att
serveringstiden anses vara avslutad vid genomförd servering samt att tillämpa
undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna
sällskap i lokaler som är avsedda för allmänheten.

Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Margaretha Andersson (S), Ingela
Rosén (S) och Ulla-Britt Storck (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inte
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ändra i några tolkningar av alkohollagstiftningen eller dess praxis och dänned
avslår medborgarinitiativet och Bo Ederströms (M) förslag.
Ajoumering
Sammanträdet ajourneras i tio minuter för partiöverläggningar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag, ordförandes eget yrkande eller Håkan Bengtssons (S) m. fl. yrkande och
finner genom acklamation att socialnämnden har beslutat i enlighet med hans
eget yrkande.

Omröstning har begärts och ska verkställas.

Omröstningen
Ordföranden utser sitt eget yrkande till huvudförslag som går till slutomröstning.
Nämnden ska nu besluta om vilket förslag som ska vara motförslag till
huvudförslaget.

Ordföranden frågar om socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag
eller Håkan Bengtssons (S) m. fl. yrkande som motförslag och finner genom
acklamation att socialnämnden antagit Håkan Bengtssons (S) m. fl. yrkande som
motförslag.

Huvudomröstningen
Ordföranden säger att socialnämnden är nu framme vid huvudomröstningen.
Den som vill att socialnämnden ska besluta i enlighet med ordförandes yrkande
röstar ja. Den som vill att socialnämnden ska besluta enligt Håkan Bengtssons
(S) m. fl. yrkande röstar nej.

Ordföranden finner genom acklamation att socialnämnden godkänt den
propositionsordningen.

Omröstningen genomförs genom upprop.
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Ja-röst
Bo Ederström (M)

X

Lars Nordqvist (M)

X

Nej-röst

Anneli Ahlqvist (C)

X

Jennie Uleskog (C)

X

Gerd Lansler (KD)
Håkan Bengtsson (S)
Margaretha Andersson (S)

X

Ingela Rosén (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

X

X
X

X
X
X

Ordföranden konstaterar att omröstningen har utfallit så att fyra ledamöter har
röstat ja och sju ledamöter har röstat nej.
Socialnämnden har således bifallit Håkan Bengtssons (S) m. fl. yrkande och
beslutat att inte ändra i några tolkningar av alkohollagstiftningen eller dess
praxis och därmed avslår medborgarinitiativet och Bo Ederströms (M) förslag.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 samt medborgarinitiativ om
utökade alkoholtillstånd.
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Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra
aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga handlingar.
Utdelning av innovationspriset 2020
Varje år delar socialnämnden ut ett innovationspris. Första pris är 10 000 kronor
och andra pris är 5 000 kronor. Priset delas ut till den arbetsgrupp som arbetat
fram bäst arbetssätt för att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande eller till
den arbetsgrupp som utvecklar och planerar för att implementera ny metod eller
teknik som kommer till nytta för våra omsorgstagare/brukare/patienter/kunder
eller presenterar förslag till förbättringar av vår verksamhet som syftar till ökad
funktionalitet och effektivitet. I år gick första pris till gruppen för HSLhandläggning" (hemsjukvård och KommunRehab). Delat andra pris gick till
F am i lj ehems gruppen och Åbrinken.
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.
Lars Nordqvist (M) informerar om brottsförebyggande rådets senaste möte.
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Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 9 december 2020 § 85.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-12-09 publicerade på extranätet:
Information från Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Jämställdhetsmyndigheten: utskick till chefer och politiker.

Kommunfullmäktige: Budget 2021 med plan för 2022-2025; Planeringsdirektiv
med budget 2021-2025 beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 2020.

Migrationsverket: Information om mottagandet av kvotflyktingar.

Socialstyrelsen: Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020
(omgång 1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård
respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Sveriges Kommuner och Landsting: Digitalt hat och hot mot
kommunalpolitiker.

Sydarkivera: Åtgärdsplan för arkivtillsyn Ljungby 2020.
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