
1(24)'WMfi Sammanträdesprotokoll
IXfl LJUNGBY 2021-02-23
w KOMMUN

Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), tisdagen den 23 
februari 2021 kl 8.00-17.15

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande

Anneli Ahlqvist (C)

Lars Nordqvist (M) för Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C) §§ 15-24

Håkan Bengtsson (S)

Ulla-Britt Storck (S) för Göran Fransson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef

Patrik Moberg, kvalitetstrateg §§ 18-20

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 18-20

Matilda Malm, tekniska förvaltningen, § 21 p 2 (deltar via Teams)

Justerare Håkan Bengtsson (S)

Justeringens 
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 9 mars 2021

Paragrafer 15-27

Sekreterare Ljiljana Bublik

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

2(24)
LTXJ

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

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum
Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

Socialnämnden

2021-02-23

2021-03-11

2021-03-12-2012-04-02

2021-04-03

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

3(24)

Socialnämnden

Ärendelista
Fastställande av dagordning........................................................................................4

Beslutsattestanter 2021................................................................................................ 5

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet..................................... 6

Systematisk uppföljning inom socialtjänst, funktionshinderomsorg (LSS) och 
kommunal hälso- och sjukvård................................................................................... 8

Rapport ”Risk för att Barn- och ungdomsvård, myndighet inte lyckas med 
övergången av ärenden från externa behandlingshem till vår egen öppenvård”.. 9

Granskning självservice..............................................................................................11

Remiss näringslivsåtgärder........................................................................................ 13

Bokslut/verksamhetsberättelse 2020........................................................................15

Detaljbudget 2021/ LOV-ersättning hemtjänst 2021 ...........................................  16

Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) från Slussen......................... 19

Val till brottsförebyggande rådet.............................................................................. 21

Informationsärenden.................................................................................................. 22

Meddelanden.............................................................................................................. 24



Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

4(24)
XXX LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

SN § 15

Fastställande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning godkänns med tillägg av ärende om val till 
brottsförebyggande rådet.

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

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 16

Beslutsattestanter 2021

Beslut
Socialnämnden fastställer beslutsattest för socialförvaltningen enligt bifogad 
attestlista från och med den l januari 2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och ska därmed se till 
att bestämmelser i Policy för kontroll av ekonomiska transaktioner iakttas och 
att tillämpliga attestmoment utförs.

Varje nämnd utser eller uppdrar åt förvaltningschef att utse befattningar och 
ersättare för dessa med rätt att attestera samt ange omfattningen av uppdragen. 
Varje nämnd ansvarar för att informera ekonomiavdelningen vid förändringar i 
attestansvaret. Ekonomiavdelningen ansvarar för att förvara förteckning av 
utsedda attestanter och registrera uppgifterna i ekonomisystemet. För varje 
beslutsattestant ska det finnas minst en utsedd ersättare som kan beslutsattestera 
när den ordinarie attestanten är frånvarande.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 13, och 
föreslår socialnämnden att fastställa beslutsattest för socialförvaltningen enligt 
bifogad attestlista från och med den 1 januari 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 2021-02-10 inklusive bifogad attestlista 
2021.
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Socialnämnden

SN § 17

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet

Beslut
Socialnämnden fastställer dokumenthanteringsplan enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Varje myndighet inom Ljungby kommun ska enligt 5 § i kommunens 
arkivreglemente upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. Kravet grundas 
på bestämmelser i offentlighetslagstiftningen.

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet är ett tillägg till den 
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen med de delar som är 
verksamhetsspecifika för socialnämndens verksamheter. Genom att fastställa 
dokumenthanteringsplanen beslutas om förvaring av dokument, bevarandetider 
och gallringsregler för olika typer av dokument i socialnämndens verksamhet.

Dokumenthanteringsplane är utarbetad av förvaltningens arkivgrupp. Inför 
beslut är dokumenthanteringsplanen genomgången och godkänd av ansvarig 
tjänsteperson på kommunarkivet samt förvaltningens ledningsgrupp.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 14, och 
föreslår socialnämnden att fastställa dokumenthanteringsplan enligt bilaga.

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 2021-02-10 inklusive bilagor: 

Dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamhet, 
textdelen.

Justerandes sign
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Förteckning över handlingar i dokumenthanteringsplanen. 
Rutin - Inskanning av pappershandlingar i Treserva, antagen av 
socialnämnden 2019-01-16, § 6 samt Sn protokoll 2019-01-16. 
Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse, antagen av socialnämnden 2019-04-17, § 34.

7(24)

Justerandes sign





ITT LJUNGBY 
■ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

8(24)

Socialnämnden

SN § 18

Systematisk uppföljning inom socialtjänst, 
funktionshinderomsorg (LSS) och kommunal hälso- och 
sjukvård

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten samt beslutar att avföra ärendet från 
uppdragslistan.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-06-17 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en modell för systematisk uppföljning inom alla delar av socialtjänstens 
verksamhet. Målet är att ha en modell formulerad och klar senast februari 2020.

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet med att ta fram en modell för 
individbaserad systematisk uppföljning behöver skjutas på lfån nuvarande 
verksamhetsplan 2021-2025 till perioden för nästkommande verksamhetsplan.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 15, och 
föreslår socialnämnden att godkänna rapporten samt att avföra ärendet från 
uppdragslistan.

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 2021-02-09 inklusive bilaga: Rapport - 
modell för systematisk uppföljning 2021-02-09.
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Socialnämnden

SN § 19

Rapport ”Risk för att Barn- och ungdomsvård, myndighet 
inte lyckas med övergången av ärenden från externa 
behandlingshem till vår egen öppenvård”

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och beslutar att motsvarande 
återrapportering för 2021 görs under våren 2022 samt att rapporten tillförs 
intemkontrollplanen.

Sammanfattning av ärendet
Granskningen har gjorts på uppdrag av socialnämnden efter beslut 2019-11-27 
med syfte att undersöka huruvida Ljungby kommuns interna öppenvård kan 
följa den planeringen som funnits inför en hemgång efter en extern placering.

Handläggare har under december 2020 granskat samtliga ärenden där ett 
barn eller ungdom har placerats externt i HVB (Hem för vård eller boende), 
stödboende eller särskilda ungdomshem som drivs av SiS (Statens 
institutionsstyrelse). Sammanlagt är det sex personer varav tre har varit 
placerade på SiS (12§ LVU), en på HVB enligt 11§ LVU, en på stödboende 
enligt SoL och en på HVB enligt SoL.

Granskningen har bestått av genomgång av dokumentation i ärendet, såväl 
joumalanteckningar som andra dokument, tex placeringsbeslut.

I rapporten beskrivs samtliga ärenden lite mer detaljerat samt deras 
planering efter avslutad placering. Det finns även kommentar från 
sektionschef för myndighetsutövning barn och ungdom.

Av de granskade ärenden ser handläggarna inga brister i övergången av 
ärenden från externa behandlingshem till vår egen öppenvård. Urvalet av 
ärenden är dock litet så det går inte att dra för stora slutsatser av resultatet. 
Resultatet visar på att det inte är så vanligt att denna övergång sker, 
anledningen till detta är den komplexitet som finns i ärendena. Även om 
underlaget varit större bedömer handläggarna sannolikheten som små att 
några större brister skulle ha identifierats eftersom det finns god samverkan 
mellan myndighet och öppenvård. Det finns en hög komplexitet i ärendena. 
Detta i sig innebär att det finns en risk att saker inte går som planerat. Om 
övergången i dessa ärenden inte lyckas behöver det inte bero på dålig 
planering och brister i kompetensen från Ljungby kommuns medarbetare.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 16, och 
föreslår socialnämnden att godkänna rapporten och att motsvarande 
återrapportering för 2021 görs under våren 2022 samt att rapporten tillförs 
intemkontrollplanen.

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: Risk för att Bam- och ungdomsvård, myndighet 
inte lyckas med övergången av ärenden från externa behandlingshem till vår 
egen öppenvård.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN §20

Granskning självservice

Rapport ”Risk för att felaktiga utbetalningar görs på grund av att personal 
inom OF och ÄO inte registrerar sin egen frånvaro i självservice”

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporten och föreslagna åtgärder samt beslutar att 
rapporten tillförs intemkontrollplanen.

Sammanfattning av ärendet

2019 genomfördes en egen kontroll för att undersöka om det fanns personal som 
inte har registrerat sin frånvaro med den eventuella konsekvensen att de erhållit 
för mycket utbetalt i lön. Kontrollen visade på att det fanns sådana avvikelser. 
Socialnämnden beslutade att egenkontrollen skulle upprepas under 2020.

Kontrollen genomfördes på omsorgspersonal inom äldreomsorgen och 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Personal kopplade till 
bemanningsenhetema ingick inte i egenkontrollen. Granskningen har 
genomförts genom att handläggarna granskat samtliga beställningar med orsak 
VAB, föräldraledighet, enskild angelägenhet, semester planerad, semester 
oplanerad, sjukdom, kompledig och tjänstledighet angiven för september 2020. 
För att säkerställa underlagen och att alla uppfattat instruktionerna korrekt, 
bestämdes att ytterligare en avstämning skulle göras under januari 2021.

Resultatet redovisas som antal avvikelser per sektion. En avvikelse motsvarar ett 
arbetspass. Vissa av avvikelserna har redan åtgärdats i samband med att 
avvikelsen uppmärksammades. De avvikelserna är medräknade som avvikelser i 
resultatsammanställningen. I detta resultat görs en jämförelse med hur resultatet 
såg ut under 2019.

Förvaltningen redovisar även förslag till åtgärder som syftar till förbättring i 
rapporteringen av frånvaro.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 17, och 
föreslår socialnämnden att godkänna rapporten och föreslagna åtgärder samt att 
rapporten tillförs intemkontrollplanen.

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

Rapport ”Risk för att felaktiga utbetalningar görs på grund av att personal inom 
OF och AO inte registrerar sin egen frånvaro i självservice.”
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Socialnämnden

SN § 21

Remiss näringslivsåtgärder

Beslut
Socialnämnden besluta att inte yttra sig i ärendet på grund av att det är en 
näringslivsfråga och emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk 
kompensation till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har utrett olika näringslivsåtgärder med 
anledning av smittspridningen av coronaviruset. Uppdraget har redovisats i en 
rapport daterad 28 januari 2021. I rapporten framgår fyra rekommendationer till 
det fortsatta arbetet: en tillfällig sänkning eller efterskänkning av avgifterna för 
alkoholtillsyn under 2021, tidigareläggande av utdelningen av den årliga 
julklappen till kommunens medarbetare, utökade anståndsmöjligheter som 
möjliggör anstånd på två på varandra följande räkningar och förlängda betaltider 
för kommunens fakturor under 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-02 under § 17 
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
inte ta ut någon avgift för alkoholtillsyn 2021 och att återbetala avgiften för 
alkoholtillsyn 2020.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 21, och 
föreslår socialnämnden besluta att inte yttra sig i ärendet på grund av att det är 
en näringslivsfråga och emotser kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk 
kompensation till socialnämnden.

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.

Justeraoues sign
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Socialnämnden

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens rapport: Förslag på stödåtgärder till näringslivet 
inom branscher som är hårt drabbade av följderna av Covid-19-utbrottet, 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21, 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021 -02-02, § 17, Återrapportering av 
uppdrag om näringslivsåtgärder.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN §22

Bokslut/verksamhetsberättelse 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 
2020 till årsredovisningen och bokslut för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 
socialnämnden samt en sammanställning över måluppfyllelsen för 2020. 
Socialnämnden redovisar 2020 ett plusresultat på 14 326 tkr.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 19, och 
föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
verksamhetsberättelse 2020 till årsredovisningen och bokslut 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
Verksamhetsberättelse 2020 till årsredovisning 2020.

Justerandes sign
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SN § 23

Detaljbudget 2021/ LOV-ersättning hemtjänst 2021

Beslut
Socialnämnden fastställer den föreslagna detaljbudgeten för årsarbetare för 
2021.

Socialnämnden godkänner korrigeringen för hemtjänstens LOV-ersättning 
inklusive Corona-kostnader för 2021-01-01 - 2021-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar i detta ärende ett förslag till detaljbudget 2021 
samt förslag till prisjustering av ersättningsnivåerna för utförda 
hemtjänstinsatser för 2021.

Prisjusteringen sker en gång per år och fastställs av socialnämnden i 
Ljungby kommun. Egenregins faktiska kostnader ligger till grund för 
prissättningen. Ersättning till utförare betalas enligt timtaxa för beviljad 
tid. Den kommunala hemtjänsten ersätts enligt samma timtaxa, minus 
momskompensation samt kommunala kostnader som inte fördelas ut på 
hemtj änstgruppema.

Under 2020 har socialförvaltningen slutfört handlingsplanen för budget i balans 
som påbörjades i juni 2017. Under tiden har man konstaterat att det finns 
minimibemanningar som behöver hanterats i de olika verksamheterna för att 
förvaltningen ska kunna nå en kvalitet över tid. Socialförvaltningen i Ljungby 
har idag en rambudget som gör att förvaltningen drivs som en av de billigare 
förvaltningarna i Sverige i förhållande till kvantitativa volymer i 
verksamheterna.

Det finns tre utmaningar som förvaltningen behöver hantera under 2021. Alla tre 
utmaningar har med kvantitet att göra: Befolkningens åldersstruktur, 
procentuellt antal medborgare med funktionsvariation samt antal 
orosanmälningar på barn och unga.

Förvaltningens bedömning

Justerandes sign
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Socialnämnden

Summan av en hållbar detaljbudget är att socialförvaltningen i större grad 
behöver diskutera vad som ska göras och budgetera driften istället för att utgå 
ifrån jämförelsen med andra kommuner. Den verksamhet som idag bedrivs 
bedömer förvaltningen vara på en ytterst minimalistisk nivå kopplat till 
kvalitetsmåtten som politiken tidigare satt upp. Detta gör att driften behöver 
säkerställas budgetmässigt från 2022 alternativt behöver de politiska 
ambitionerna sänkas för verksamheterna inom socialförvaltningen för att 
kompensera kostnadsökningarna.

Sammantaget finns det idag inte några besparingsmöjligheter i 
socialförvaltningen utan verkligheten som socialnämnden behöver förhålla sig 
till är att befolkningen blir äldre framöver och underlaget för arbetande 
befolkning minskar. Detta ger inte bara en utmaning i att finna arbetskraft där 
attraktiviteten hos arbetsgivaren kommer vara viktigt för att hitta arbetskraft 
med rätt kompetens utan utmaningen kommer också vara ekonomin i 
förhållande till kommunens samlade budget.

Därför blir strategin viktig framöver. I denna budget har förvaltningen valt att 
lägga en miniminivå bland bemanningen vilket innebär att det inte kommer 
finnas så mycket utrymme för satsningar under 2021. Samtidigt ser man att 
förvaltningen behöver återhämta sig efter 2020 års pandemi och att det finns ett 
stort behov av att få arbeta med kvalitativa frågor kopplat till brister i 
verksamheten som vi upptäckt genom systematisk uppföljning.

I den detaljbudget som är framtagen har socialförvaltningen gjort ett antal 
medvetna val i budgeten:

Inga Corona-kostnader under 2021.

Ej kända placeringar inom IFO som kommer 2021.

Ej medtagna statsbidrag.

Ej medtagen eventuell resultatbalansering som beslutas i mars 2021.

Ej medtagna ekonomiska medel som kan sökas 2021.

Finns inga potter i verksamheternas detaljbudgetar.

Inga utvecklingskostnader i förvaltningen utöver investeringsbudgeten. 

Oförutsedda medel är inlagd centralt till eventuell fördelning.

Driften gör underskott varje år och har gjort så ett antal år bakåt i tiden. Detta 
har kompenserats med stimulansmedel. För socialförvaltningen är det viktigt att 
veta den politiska ambitionen i socialnämnden då arbetet med budget 2022 
startar upp parallellt.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 20, och 
föreslår socialnämnden att fastställa den föreslagna detaljbudgeten för 
årsarbetare för 2021 samt att godkänna korrigeringen för hemtjänstens LOV- 
ersättning inklusive Corona-kostnader för 2021-01-01 - 2021-12-31.

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 ”Detaljbudget årsarbetare 2021” samt 
”LOV-ersättning hemtjänst 2021 ” daterade 2021-01-21.

Justerandes sign
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SN §24

Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) från 
Slussen

Beslut
Socialnämnden avslår Slussens ansökan om IOP i sin nuvarande utformning.

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att inleda dialog med 
företrädare för Slussen om förutsättningar för eventuellt samarbete i form av 
IOP.

Sammanfattning av ärendet
Slussen som är ett socialt företag har ansökt om en IOP för att driva och 
utveckla arbete med Åter i bruk på Bredemad. Förvaltningen har fått i uppgift 
att utreda möjligheten till en överenskommelse om IOP.

Av utredningen framgår bland annat följande. Vid en IOP innebär det då att 
socialförvaltningen till stor del kommer behöva bekosta hyran vilket direkt står 
emot syftet med IOP att tillsammans med civilsamhället nå större effekter med 
samma nivå av kapital. Utifrån det svaret socialförvaltningen fatt från tekniska 
förvaltningen behöver frågan om fortsatt utredningsuppdrag i denna fråga ställas 
till socialnämndens arbetsutskott då det finns en uppenbar risk att kostnaden blir 
högre för socialförvaltningen om IOP inrättas utifrån de svar vi fått från tekniska 
förvaltningen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-02-17, § 22, och 
föreslår socialnämnden att avslå Slussens ansökan om IOP i sin nuvarande 
utformning samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att inleda dialog med 
företrädare för Slussen om förutsättningar för eventuellt samarbete i form av 
IOP.

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 finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10.
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Socialnämnden

SN §25

Val till brottsförebyggande rådet

Beslut
Socialnämnden väljer Daniel Svensson (M) till representant i 
brottsförebyggande för den återstående mandattiden.

Sammanfattning av ärendet

Lars Nordqvist (M) har bett att få 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) för den 
återstående mandattiden.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om förslaget kan antas och finner att socialnämnden beslutar 
enligt eget yrkande.
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SN § 26

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Socialnämnden godkänner rapport över inkomna synpunkter 2020.

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

Socialnämnden får kostinformation från tekniska förvaltningen. 
Kostavdelningen på tekniska förvaltningen tillagar och serverar näringsriktig 
och anpassad kost till särskilda boenden, hemtjänst och dagliga verksamheter 
inom kommunen. Kostavdelningen bedriver idag ett aktivt arbete för 
klimatsmarta måltider och mindre matsvinn.

Information om granskning av översiktsplan 2035. - Kommunstyrelsen har 
beslutat om granskning av översiktsplan 2035 - Ljungby kommun. Under tiden 
19 januari-31 mars 2021 kan man lämna synpunkter på förslaget. Ärendet 
kommer att tas upp som ett beslutsärende vid arbetsutskottets och nämndens 
marssammanträde.

Information om kommunens kvalitet i korthet KKiK. - Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter 
"kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Det grundläggande syftet med 
KKiK är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att 
styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. KKiK sammanställer cirka 
40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden: bam 
och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Inbjudan från Linnéuniversitet Kalmar Växjö till digitala forskningsseminarier 
om tidiga insatser till bam och föräldrar.
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Rapport över inkomna synpunkter 2020.

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 Coronapandemin. Uppstart av enhetsbesök 
planeras nu påbörjas med en annorlunda utformning.
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SN § 27

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 23 februari 2021 § 27.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2021-01-25: Valärende - ledamot i socialnämnden (M); 
Valärende - ersättare i socialnämnden (M).

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Utrymma serveringsställe, e-post 2021-02-18. 

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS rapporteringsperiod 31 januari
2021.


