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Socialnämnden
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Ewa La Fleur Eriksson, verksamhetschef § 12 p2

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 10 februari 2021

Paragrafer

1-14

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

LJUNGBY
KOMMUN

2(24)
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Socialnämnden

SN § 1

Fastställande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning godkänns med tillägg av ärende om val till
brottsförebyggande rådet samt tre övriga frågor:
Arbetskläder till omsorgspersonal inom hemtjänst och särskilt boende.
Åter i bruk.
Information om IOP Slussen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden amnäler ärende om val till brottsförebyggande rådet.

Anmälan av övriga frågor:
Gerd Lansler (KD) lyfter frågan om IOP Slussen.
Doris Nickel anmäler två övriga frågor gällande återkoppling av uppdrag som
finns på listan över pågående uppdrag: Arbetskläder till omsorgspersonal inom
hemtjänst och särskilt boende samt utredningsuppdrag Åter i bruk.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan godkänna utsänd dagordning med
tillägg av ärende om val till brottsförebyggande rådet samt tre övriga frågor och
finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet med förslaget.
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Socialnämnden

SN § 2

Verksamhetsplan 2021
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar i detta ärende ett förslag till verksamhetsplan 20212025.
Socialnämndens verksamhetsplan innehåller mål och inriktning för
förvaltningens arbete under planperioden. Utifrån verksamhetsplanen och
uppdragslistan kommer socialförvaltningens arbete prioriteras, planeras och
följas upp.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 inklusive bilaga:
Socialnämndens verksamhetsplan 2021-2025.
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Socialnämnden

SN § 3

Internkontrollplan
Beslut
Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar i detta ärende ett förslag till internkontrollplan.
Socialnämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Socialförvaltningens kvalitetsgrupp samordnar arbetet med socialnämndens
internkontrollplan.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-25 inklusive bilaga:
Socialnämndens internkontrollplan 2021.
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Socialnämnden

SN § 4

Förslag på utökning av Arbetsmarknadsenheten 20212023
Beslut
Socialnämnden utökar Arbetsmarknadsenheten med en årsarbetare under 2021
enligt förslag 2 i förvaltningens tjänsteskrivelse ”Arbetsmarknadsinsatser
Vägval och inriktningsmål för 2021-2025”. Finansiering sker med statsbidrag
(”migrationspengar”) för 2021.

Motivering
Utökningen av arbetsmarknadsenheten innebär att arbetsmarknadsenheten
kommer att kunna ta emot ytterligare försörjningsstödssökande och unga
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de som söker
försörjningsstöd snabbare ska komma i insats som leder till arbete, studier eller
ersättning.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten består i dagsläget av fyra anställda och tre
projektanställda varav två arbetar även med Älmhults och Markaryds
kommuner. Enheten arbetar med människor som hamnat utanför
arbetsmarknaden och har idag cirka 100 personer inskrivna i olika
arbetsmarknadsinsatser och projekt. Arbetet handlar bland annat om
kommunens lagstadgade kommunala aktivitetsansvar (för unga 16-20 år) och
långtidsarbetslösa.
Arbetsmarkandaenheten har i sin tjänsteskri velse ”Arbetsmarknadsinsatser
Vägval och inriktningsmål för 2021-2025” presenterat tre olika
huvudinriktningar för socialförvaltningens framtida verksamhet inom
arbetsmarknadsområdet de kommande åren.
Förslag 1 bygger på att förvalta det arbete som enheten idag utför med befintlig
budget. Kommunen löser utifrån förslaget minimikraven gällande
arbetsmarknadsarbetet. Det lagstyrda kravet gällande unga 16-20 år uppfylls,
dock med bristande möjligheter att erbjuda kvalitativa insatser/aktiviteter då
arbetet till stor del går till uppsökande verksamhet och administration.
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Socialnämnden

Förslag 2 innebär att verksamheten kommer kunna ta emot fler
försörjningsstödssökande och unga som varken arbetar eller studerar 16-24 år.
Målet är att de som söker försörjningsstöd snabbare ska komma i insats som
leder till arbete, studier eller ersättning från rätt välfärdssystem som tillexempel
sjukersättning. Inskrivning och aktivt deltagande ska vara ett krav för rätten till
försörj ningsstöd.
Arbetsmarknads enheten väljer i förslag 3 att vara i framkant och tar höjd för
framtidens arbetsmarknadsarbete. Enheten undersöker möjligheterna att starta
upp en verksamhet där alla arbetssökande i kommunen själva kan välja att få
stöd i sitt arbetssökande genom LOV (lagen om valfrihetssystem). I nästa steg
planerar och förbereder enheten verksamheten och kommunen kan ansöka om
att få bli en kompletterande aktör. Kommunen/arbetsmarknadsenheten blir då en
spelare bland andra aktörer som arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen och
får ersättning för detta.

Ärendet beredning
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat förvaltningens förslag till
arbetsmarknadsinsatser 2020-12-02 under § 94 och då beslutat att återremittera
ärendet till förvaltningen för att komplettera beslutsunderlaget med en utredning
av kostnader avseende förslag 2.
Ärendet behandlades återigen på socialnämndens arbetsutskott 2021-01-20
under § 3. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att utöka
arbetsmarknadsenheten med en årsarbetare under 2021. Tjänsten ska finansieras
med statsbidrag ("migrationspengar").

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 tjänsteskrivelser:
”Arbetsmarknadsinsatser Vägval och inriktningsmål för 2021-2025”
- ”Förslag på utökning av Arbetsmarknadsenheten 2021 -2023” daterad 202012-15.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-20, § 3.
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Socialnämnden

SN § 5

Habiliteringsersättning
Beslut
Socialnämnden inför avdraget för karensdag för personer med
habiliteringsersättning från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslöt 2020-05-20 under § 33 att avskaffa avdraget av
habiliteringsersättning vid frånvaro under tiden från 13 mars 2020 fram till
regeringen återinför karensavdraget. Habiliteringsersättning får de som deltar
och jobbar i en daglig verksamhet. Detta var ett beslut som grundade sig dels i
att karensavdraget skulle vara två eller max fyra månader enligt regeringens
beslut.
Pandemin har fortsatt och vi vet nu att det troligen fortsätter under lång tid 2021
innan vi kan se att det avtar. Karensavdraget ersätts idag av Försäkringskassan
genom att man ansöker om ersättning för karensavdrag.
Det förvaltningen nu ser är att man riskerar få andra konsekvenser av social
karaktär kopplat till att motivationen som finns genom habiliteringsersättningen
försvinner.
Förvaltningen ser ett behov av att avsluta utbetalningen av
habiliteringsersättning för eventuell karensdag den 31 december 2020 då det är
möjligt att hantera detta tillsammans med utbetalningen av stimulansmedel för
habiliteringsersättningen för 2020. Denna utbetalning sker i januari-februari
2021.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-01-20, § 8, och
föreslår socialnämnden att införa avdraget för karensdag för personer med
habiliteringsersättning från och med 1 januari 2021.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
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Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och fimier genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-17, arbetsutskottets
protokoll 2021-01-20, § 8.
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Socialnämnden

SN § 6

Handlingsplan Vägledning för biståndsbedömning
ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget avseende bilinnehav,
julklappspeng och högsta godtagbara boendekostnad samt i övrigt godkänner
redovisningen gällande ”Handlingsplan Vägledning för biståndsbedömning
ekonomiskt bistånd”.

Sammanfattning av ärendet
Inom verksamheten för ekonomiskt bistånd har fram tills nu funnits två interna
styrdokument, ”Vägledning för ekonomiskt bistånd” och ”Nämndens riktlinjer
för handläggning av ekonomiskt bistånd.
”Vägledning för ekonomiskt bistånd” är fastställd av socialförvaltningen
ledningsgrupp och beskriver bland amiat rutiner för handläggning av
ekonomiskt bistånd. Det andra dokumentet ”Nämndens riktlinjer för ekonomiskt
bistånd” beskriver vad som ingår i begreppet skälig levnadsnivå.
Socialnämnden beslutade 2020-05-20 om att nuvarande ”Vägledning för
ekonomiskt bistånd” samt ”Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd” ska
ersättas av ett nytt styrdokument ”Handlingsplan Vägledning för
biståndsbedömning ekonomiskt bistånd”.
Socialnämnden beslutade samtidigt om att ge socialförvaltningen i uppdrag att
upprätta ett sådant dokument och att redovisa detta till socialnämnden i
november 2020. Framtagandet av det nya dokumentet har blivit något försenat
men är nu färdigställt.
Principen för den nya handlingsplanen är att inom alla de delar som följer
rättspraxis och lagstiftning vad gäller begreppet skälig levnadsnivå så har
socialförvaltningens ledningsgrupp mandat att utforma innehållet vägledningen.
I de fall som förvaltningen har önskemål om att lägga sig högre eller lägre i
förhållande till rättspraxis och lagstiftning så måste de delar i dokumentet
beslutas av socialnämnden.
Justorandes sign
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Förvaltningen har sammanställt ett nytt samlat dokument som har redovisats på,
och godkänts av socialförvaltningen ledningsgrupp 2021-01-12. Den nu
framtagna handlingsplanen utgår från nuvarande lagstiftning och aktuell
rättspraxis.
När det gäller tre punkter i dokumentet finns dock ett behov av att
socialnämnden fattar beslut om hur Ljungby ska tillämpa socialtjänstlagen
utifrån begreppet skälig levnadsnivå eftersom socialnämnden i de tidigare
riktlinjerna valt en generösare tillämpning än rättspraxis. Detta gäller bilinnehav,
julpeng och högsta godtagbara boendekostnad.
När det gäller innehav av bil så är detta normalt inte något som ingår i begreppet
skälig levnadsnivå utan en tillgång som ska avyttras. I Ljungby kommun så har
bilinnehav tillåtits om bilens värde inte överstiger 10 000 kronor. I det nya
förslaget till handlingsplan föreslås en skärpning vilket innebär att bilinnehav
normalt inte godkänns för personer som är bosatta i Ljungby tätort. För personer
bosatta utanför tätorten föreslås även fortsättningsvis bilinnehav upp till 10 000
kronor accepteras, detta bland annat med hänsyn till att kollektivtrafiken utanför
tätorten i många fall är begränsad. När det gäller julpeng föreslås inga
förändringar jämfört med nuvarande regler.

Vad gäller högsta godtagbara boendekostnad har socialnämnden sedan tidigare
beslutat och fastställt ett dokument som anger vad den högsta godtagbara
boendekostnaden uppgår till. I och med den nya vägledningen föreslås att följa
Ljungbybostäders policy kring uthyrning till personer med försörjningsstöd.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-01-20, § 4, och
föreslår socialnämnden att besluta i enlighet med förslaget avseende bilinnehav,
julklappspeng och högsta godtagbara boendekostnad samt i övrigt godkänna
redovisningen gällande ”Handlingsplan Vägledning för biståndsbedömning
ekonomiskt bistånd”.

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
JOsterandes sign
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15 inklusive bilagd
handlingsplan Vägledning för biståndsbedömning ekonomiskt bistånd,
arbetsutskottets protokoll 2021-01-20, § 4.

13(24)

XST

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

LJUNGBY
KOMMUN

14(24)

Socialnämnden

SN § 7

Tillsyn enligt alkohollagen 2019-2020 samt tillsynsplan

2021-2022

*

Beslut
Socialnämnden godkänner tillsynsrapport enligt alkohollagen 2019-2020 samt
förslag på tillsynsplan för 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en rapport efter tillsyn av serveringsställen med
alkoholtillstånd under 2019-2020 samt upprättat ett förslag till tillsynsplan för

2021 2022
-

.

Yttre tillsyn har gjorts på alla serveringsställen i Ljungby kommun under 2019.
Genom denna tillsyn kontrollerar kommunen att alkohollagens bestämmelser
följs. Vid tillsyn har det överlag varit utan anmärkningar och ordningen på
serveringsställena har varit god. Anmärkningar har gällt rabatt på alkohol att det
inte varit samma centiliterpris på starksprit och framförallt att matutbudet inte
varit tillräckligt fram till kl. 23.00. En erinran är meddelad tillståndshavare för
otillåtet erbjudande på rabatterbjudande alkohol. En varning är meddelad
tillståndshavare för rabatt på starksprit.
Under 2020 har tillsynen inte varit mer än på några serveringsställen (åtta) på
grund av pandemin och smittorisken för handläggare. En erinran är meddelad
för underlåtenhet att meddela ägarbyte i tid. Anmärkningar har gällt otillräckligt
matutbud från kl. 21.00 samt tveksamheter gällande matutbudet och om menyn
uppfyller kraven i alkohollagen.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till tillsynsplan enligt alkohollagen för
2021-2022. Denna tillsynsplan är en revidering av den tillsynsplan som gällde
fram tom juni 2019 och som socialnämnden beslutat om. Framtagande av ny
tillsynsplan har blivit fördröjd. Därför föreslås att planen framöver avses att
gälla helt kalenderår from 2021 istället för brutet som tidigare.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-01-20, § 6, och
föreslår socialnämnden att godkänna tillsynsrapport enligt alkohollagen 20192020 samt förslag på tillsynsplan för 2021-2022.
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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
Tillsynsrapport enligt alkohollagen 2019-2020, förslag på tillsynsplan för 2021 2022, arbetsutskottets protokoll 2021-01-20, § 6.
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Socialnämnden

SN § 8

Detaljbudget 2021
LOV-ersättning hemtjänst 2021

Beslut
Ärendet skjuts upp till nästa sammanträde i februari.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden informeras om att ekonomisystemet Hypergene på
socialförvaltningen inte ger korrekta uppgifter efter en uppdatering i
förvaltningens verksamhetssystem Treserva. Utöver detta har man haft en större
IT-attack i kommunen. Resultatet är att förvaltningen inte har möjlighet att ta
fram tillräckligt goda underlag för att kunna föreslå en detaljbudget eller en
hemtjänsttaxa för LOV-ersättning.

Yrkande
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att ärendet skjuts upp till nästa
sammanträde i februari.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att socialnämnden beslutar
enligt eget yrkande.

Beslutsunderlag
Muntlig information i ärendet.
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Socialnämnden

SN § 9

Rutin grundsortiment KommunRehab
Beslut
Socialförvaltningen ansvarar för hjälpmedelssortiment vi ska tillhandahålla
kommunens medborgare utifrån upphandlade avtal med hjälpmedelsleverantörer
och överenskommelser med Region Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i hjälpmedelssortimentet har tidigare skett genom att
KommunRehab lämnat in tjänsteskrivelser vid större förändringar där beslut
sedan har fattats av socialförvaltningens ledningsgrupp eller socialnämnden.
Istället för denna process önskar förvaltningen informera socialnämnden om
KommunRehabs hjälpmedelssortiment en gång per år i samband med
budgetberedning och att förvaltningen själv äger frågan om hjälpmedelsortiment
utifrån budget.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-01-20, § 6, och då
föreslår att socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ansvarar för
hjälpmedelssortiment vi ska tillhandahålla kommunens medborgare utifrån
upphandlade avtal med hjälpmedelsleverantörer och överenskommelser med
Region Kronoberg.

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 2020-11-15 inklusive bilaga: rutin
för hjälpmedelssortiment, arbetsutskottets protokoll 2021-01-20, § 7.
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Socialnämnden

SN § 10

Revidering av socialnämndens delegationsordning
Beslut
Socialnämnden fastställer den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar i detta ärende ett förslag till revidering av
socialnämndens delegationsordning. Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen, ska
nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Med delegering avses att socialnämnden överför självständig beslutanderätt, det
vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa
ärenden. Beslutet gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Beslut
som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, det gäller inte.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-01-20, § 9, och
föreslår socialnämnden att fastställa den reviderade delegationsordningen.

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
Reviderad delegationsordning för socialförvaltningen, arbetsutskottets protokoll
2021-01-20, §9.
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Val till brottsförebyggande rådet
Beslut
Socialnämnden väljer Daniel Svensson (M) till representant i
brottsförebyggande fram till socialnämndens februarisammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Lars Nordqvist (M) har bett att fa bli entledigad som ledamot i
brottsförebyggande rådet där han representerat socialnämnden.

Yrkande
Ordförande Bo Ederström (M) föreslår att socialnämnden beslutar att till
representant i brottsförebyggande rådet välja Daniel Svensson (M) fram till
socialnämndens februarisammanträde.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att socialnämnden beslutar
enligt eget yrkande.
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Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om det aktuella läget
kring coronaviruset och andra aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga
handlingar.

Information om vaccinationsläget - Kommunens vaccinsamordnare informerar
om att vaccination pågår inom socialförvaltningen. Förvaltningen följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Efter jul påbörjades vaccination
mot covid-19 för de äldre som bor på särskilda boenden i Ljungby kommun.
Efter vecka 3 kommer alla dessa att ha fått den första dosen vaccin och några
kommer även att ha hunnit få dos 2. Vaccination av omsorgstagare med
hemtjänst och hemsjukvård har påbörjats. Vaccinationslokalema är
lättillgängliga och utformade så att det går att hålla bra avstånd. Från och med
15/1 finns det möjlighet för vård- och omsorgspersonal i socialförvaltningen att
boka in sig på en tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen är kostnadsfri
och utförs på HVC.

Rapport kvalitetsuppföljning bostad med särskild service LSS - I denna rapport
redovisas resultatet av en kvalitetsuppföljning inom bostad med särskild service
LSS.
Migrationsverkets information om årsplanering 2021.
Den årliga informationen från Personliga ombud Kronoberg
Pågående uppdrag
Nämnden far vid varje sammanträde en sammanställning av pågående uppdrag.
Denna sammanställning uppdateras löpande.
Justefendes sign
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Uppdateringar vida dagens sammanträde:
Systematisk uppföljning av ärenden - redovisas i februari 2021.
Arbetskläder till omsorgspersonal inom hemtjänst och särskilt boende redovisas i mars 2021.
Socialnämndens interna kontroll 2020 - uppdraget har redovisats vid dagens
sammanträde under § 3 och tas bort.
Riktlinjer och vägledning för ekonomiskt bistånd - uppdraget har redovisats
vid dagens sammanträde under § 6 och tas bort.

Enhetsbesök, återrapportering
Nämnden har utsett kontaktpolitiker för respektive område. Enhetsbesök är för
tillfället pausade på grund av Coronapandemin. Uppstart av enhetsbesök
planeras nu påbörjas med en annorlunda utformning.

Justerandes sign
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Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 27 januari 2021 § 13.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-01-27 publicerade på extranätet:
Granskning av översiktsplan 2035 - Ljungby kommun.

Information om hur arbetet med Barnens bästa och Allas barn fortskrider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 2020-12-15: Rapportering om
datautrustning till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen 2021-01-12: Antagande av detaljbudget och verksamhetsplan
för kommunstyrelsen 2021; Fastställande av kommunstyrelsens
intemkontrollplan 202; Uppdrag om projektplan för kommunens
krigsorganisation.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Vägledning gällande förordningen (2020:956)
om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Statistik över inkomna synpunkter.

Justej&ndes sign
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Sveriges Kommuner och Landsting: Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
Välfårdsteknik med de äldre i fokus 2021.

Region Kronoberg: Mötesanteckningar Kommunalt forum 202012-11.

VågaVa kvartalsammanställning kvartal 4 2020.
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Övriga frågor
Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Gerd Lansler (KD) lyfter frågan om IOP Slussen. Ordföranden informerar om
att Slussen i Lagan önskar inleda en dialog om upprättande av ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Ljungby kommun. Socialnämndens
arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-12-16 under § 100 och beslutat att
uppdra åt förvaltningen att utreda frågan. Utredningen pågår.

Doris Nickel (SD) lyfter frågan om återkoppling av två uppdrag som finns på
listan över pågående uppdrag: Arbetskläder till omsorgspersonal inom hemtjänst
och särskilt boende samt Åter i bruk.

Arbetskläder till omsorgspersonal inom hemtjänst och särskilt boende Socialnämnden har 2019-05 22 under § 41 gett uppdrag till förvaltningen att
undersöka alternativa lösningar för hur hantering av arbetskläder ska se ut efter
att nuvarande avtal har gått ut. Socialchefen informerar om att utredningen inte
är klar. Det är många frågor att ta ställning till. Ljungby kommun har deltagit i
en gemensam upphandling av arbetskläder. Upphandlingen genomfördes
gemensamt av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Uppvidinge kommuner. Men
upphandlingen överklagades och fick göras om.

Utredningsuppdrag Åter i bruk - Ordföranden redogör för vad som händer med
”Åter i bruk” och vad ärendet befinner sig i dagsläget.

