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Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 22 
september 2021 kl 8.00-15.00

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande

Lars Nordqvist (M) för Anneli Ahlqvist (C)

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Tomas Sonesson (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 75-76

Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 81 p 4

Leif Holm, verksamhetschef § 81 p 4

Solange Varela, verksamhetschef § 81 p 4

Justerare Martina Ericsson (SD)

Justeringens 
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 7 oktober 2021

Paragrafer 74-82 . „

Sekreterare Ljiljana Bublik
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-22 
Tillkännagivandet
publicerat 2021-10-07

Överklagningstid 2021 -10-08—2021 -10-29

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-11-01
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift
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SN § 74

Fastställande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg:

Anmälan av övriga frågor:

Håkan Bengtsson (S) anmäler en övrig fråga angående Lagan trivselgruppens 
återkomst. Socialchefen kommer att besvara frågan under punkten 
”Förvaltningschefen informerar”.

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av dagordning.

Beslutsunderlag

Utsänd ärendelista for dagens sammanträde.
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SN § 75

Remiss av revidering av reglemente för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att i socialnämndens 
reglemente lägga till under § 1 att även arbetsmarknad är en del av 
socialnämndens ansvar och arbete.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn 
av nämndernas reglementen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
förslag till revidering av reglementena, baserade på Sveriges Kommuner och 
Regioners förslag till reglementen. De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i 
Ljungby kommuns reglementen har lagts in i kommunledningsförvaltningens 
förslag till ny version.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslagen till revidering 
av reglementen på remiss till Ljungby kommuns nämnder för yttrande senast 
den 30 september 2021.

Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse 2021-09-19 föreslagit socialnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att i socialnämndens reglemente lägga till 
under § 1 att även arbetsmarknad är en del av socialnämndens ansvar och arbete.

Arbetsmarknadsenheten och medföljande frågor flyttades över till 
socialnämnden 2019-01-01 från personalavdelningen och har sedan dess varit en 
del av Individ och familjeomsorgens arbete och därför ser förvaltningen det som 
rimligt att den även finns omnämnd i reglementet för socialförvaltningen.

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.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

6(14)
XXI

Socialnämnden

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 2021 -06-15, § 105 Revidering av 
reglementen för nämnderna.
Förslag till reglemente socialnämnden.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-19.
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SN § 76

Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby 
kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, Lag (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Inom kommunen tillsattes en bamrättsgrupp under ledning av 
kommunledningsförvaltningen. Ett förslag till policy för arbete med barns 
rättigheter i Ljungby kommun har tagits fram och ska till kommunstyrelsen för 
beslut den 30 september.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 87, och 
föreslår socialnämnden att ta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 
och översända detsamma till kommunstyrelsen.

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 2021-09-15, Policy för arbetet med barns 
rättigheter i Ljungby kommun, arbetsutskottets protokoll 2021-09-15 § 87.
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SN § 77

Ändring av delegationsordning

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till förändrad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har en delegationsordning som är ett levande dokument 
som behöver förändras i förhållande till hur verksamheten utvecklas.

Efter att sektionen vuxen omsorg gått igenom vägledningen samt 
delegationsordningen har man upptäckt ett behov av förändraringar.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 85, och 
föreslår socialnämnden att anta förvaltningens förslag till förändrad 
delegationsordning.

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 2021-09-14, arbetsutskottets protokoll 
2021-09-15 § 85.
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SN § 78

Val av nytt dataskyddsombud

Beslut

Socialnämnden utser Felicia Sandberg till dataskyddsombud från och med den 
20 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har tidigare utsett Patrik Swedensköld som dataskyddsombud 
för nämnden. Patrik har avslutat sin tjänst inom kommunen och nytt 
dataskyddsombud har rekryterats. Organisatoriskt är Felicia Sandberg 
underställd säkerhetsskyddschefen. Nämnden måste formellt fatta beslut om att 
utse dataskyddsombud.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 86, och 
föreslår socialnämnden att utse Felicia Sandberg till dataskyddsombud från och 
med den 20 oktober 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

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09, arbetsutskottets protokoll 
2021-08-18 § 86.
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Avtal, trafikupphandling 2025

Beslut

Socialnämnden uppdrar åt ordföranden och socialchefen att teckna avtal 
gällande trafikupphandling 2025.

Socialnämnden beslutar att socialnämndens presidium skickar en skrivelse till 
Region Kronoberg angående remissförfarandet.

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) 
samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, 
Lessebo och Tingsryd.

Trafikavtal 2018-01 sträcker sig fram till 30 juni 2025. För att Region 
Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag behöver nu 
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god framförhållning 
och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Kommunledningsförvaltningen uppmanade den 14 juli 2021 respektive ansvarig 
nämnd att ta upp ärendet för beslut.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Trafikupphandling 2025 -Erbjudande om avtal.
- Expediering trafikupphandling 2025, 2021 -06-22.
- Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - förnyelse. 

Slutligt förslag - Färdtjänst, kommunalt regelverk för färdtjänst Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner.

- Trafikupphandling 2025 - Sammanträdesdagar samverkansgrupper oktober 
2021 - juni 2022.
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SN§ 80

Trafikupphandling - utseende av ledamot och ersättare till 
politisk styrgrupp färdtjänst samt ledamot och ersättare 
till beredande tjänstemannagrupp färdtjänst

Beslut

Socialnämnden utser ledamot Bo Ederström (M) med ersättare Håkan Bengtsson 
(S) till den politiska styrgruppen för färdtjänst.

Socialnämnden utser som ordinarie ledamot ansvarig sektionschef för färdtjänst 
med dennes chef som ersättare till den beredande tjänstemannagruppen.

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg (genom trafiknämnden och Länstrafiken Kronberg) 
samordnar idag resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, 
Lessebo och Tingsryd.

Trafikavtal 2018-01 sträcker sig fram till 30 juni 2025. För att Region 
Kronoberg fortsatt ska kunna erbjuda samordning av dessa trafikslag behöver nu 
arbetet med ny trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god framförhållning 
och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång.

Kommunen ansvarar för att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 
politisk styrgrupp samt beredande tjänstemannagrupp.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Trafikupphandling 2025 -Erbjudande om avtal.
Expediering trafikupphandling 2025, 2021 -06-22.
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst - förnyelse.

- Slutligt förslag - Färdtjänst, kommunalt regelverk för färdtjänst Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner.

Justerandes
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- Trafikupphandling 2025 - Sammanträdesdagar samverkansgrupper oktober 
2021 -juni 2022.
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SN § 81

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärende

Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om aktuella frågor från 
förvaltningens verksamhet bl .a. om Inspektionen för vård och omsorg IVO:s 
uppföljning av den tillsyn som gjordes med anledning av covid-19-pandemin 
under 2020 och som fokuserade på medicinsk vård och behandling till äldre på 
särskilt boende. Vidare informerar förvaltningschefen om uppstart av 
Återbruket, ekonomiläget, Lagan trivselgruppens åtkomst samt Corona-läget. 
Ärendet är muntligt - inga handlingar.

Pågående uppdrag - Nämnden far vid varje sammanträde en sammanställning av 
pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.

Rapport om ej verkställda beslut SoL/LSS - Ej verkställda beslut enligt SoL/LSS 
ska redovisas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten ska också 
redovisas för kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. I 
den aktuella rapporten redovisas de beslut som rapporterats till IVO för 
rapporteringsperioden 1 juli-31 augusti 2021.

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. Förvaltningens verksamhetschefer har bjudits in till 
dagens sammanträde för att informera om sin verksamhet.
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Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 22 september 2021 § 82.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-09-22 publicerade på extranätet:

Beslutsunderlag/bilagor avseende trafikupphandling 2025:
Trafikupphandling 2025 -Erbjudande om avtal.

- Expediering trafikupphandling 2025, 2021 -06-22.
Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfårdtjänst - förnyelse.

- Slutligt förslag - Färdtjänst, kommunalt regelverk för färdtjänst Alvesta, 
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. 
Trafikupphandling 2025 - Sammanträdesdagar samverkansgrupper oktober 
2021-juni 2022.

Socialnämndens kvartal srapport januari-juni2021, arbetsmaterial.




