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SN § 64

Fastställande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning fastställs med följande ändringar:

Ärende 9 ’Trafikupphandling 2025 för skolskjuts och serviceresor” tas upp som 
informationsärende.

Anmälan av övriga frågor:

Doris Nickel (SD) anmäler en övrig fråga angående 
medarbetarenkät/socialförvaltningen. Frågan kommer att besvaras under 
punkten ”Förvaltningschefen informerar”.

Håkan Bengtsson (S) anmäler en övrig fråga angående Lagan trivselgruppens 
återkomst. Socialchefen kommer att besvara frågan via e-post.

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av dagordning.

Beslutsunderlag

Utsänd ärendelista for dagens sammanträde.
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SN § 65

Delårsbokslut samt ekonomisk prognos

Beslut

Socialnämnden fastställer delårsbokslutet för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari-juli 2021. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 2,9 miljoner kronor.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 69, och 
föreslår socialnämnden att fastställa delårsbokslutet för 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

Delårsbokslut 2021, arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 § 69.
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SN § 66

Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och 
handikapporganisationer

Beslut

Socialnämnden beslutar att i enlighet med bifogat underlag, dela ut 109 000 
kronor i föreningsbidrag till pensionärs-och handikapporganisationerna för år
2021.

Sammanfattning av ärendet

I budget för 2021 finns det 109 000 kronor att dela ut till pensionärs- och 
handikapporganisationer. 25 organisationer har ansökt om bidrag.

Med anledning av Covid-19 har några av organisationerna haft svårt att uppfylla 
vissa allmänna förutsättningar enligt gällande handlingsplan föreningsbidrag.
Tre av organisationerna har inte nått upp till antalet styrelsemöten, sex av dem 
har inte haft minst fem aktiviteter och två av dem har inte haft något årsmöte.

Samtliga organisationer har ansökt tidigare och blivit beviljade bidrag. Utifrån 
ansökningarna är bedömningen att de även under pandemin, arbetat engagerat 
för medlemmarna. Därför föreslås samtliga bli beviljade bidrag, även om de i 
vissa fall, inte haft förutsättningarna att uppfylla samtliga kriterier.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 70, och 
föreslår socialnämnden att delar ut 109 000 kronor i föreningsbidrag till 
pensionärs-och handikapporganisationerna för år 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.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-16 inklusive bilaga: 
Handlingsplan för föreningsbidrag, arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 § 70.
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SN §67

Hantering av avgiftsbefrielse avseende boendestöd

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till grunder för avgiftsbefrielse 
och att beslutsperioden sätts till maximalt ett år i taget.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller hantering av avgiftsbefrielse avseende boendestöd.

Från och med augusti 2020 har insatsen boendestöd varit avgiftsbelagd. I 
samband med beslutet gjordes ett förbehåll för att boendestöd som beviljas 
utifrån ett av individ- och familjeomsorgens bam/ungdomsärende är 
avgiftsbefriade. Socialnämnden beslutade även att avgift för insatsen boendestöd 
kan prövas individuellt av socialnämndens arbetsutskott.

Ett beslut om avgiftsbefrielse kan vara aktuellt i samband med att beslut om 
boendestöd fattas. Det kan också bli aktuellt med avgiftsbefrielse när ett beslut 
om boendestöd och avgiftsbeslut redan existerar. Vid hantering av överklagan 
av ett beslut krävs en skyndsam hantering. När förvaltningen får in ett 
överklagande ska detta hanteras skyndsamt dock senast inom en vecka från det 
att överklagandet inkommit. Det gör det svårt för socialnämndens arbetsutskott 
att hinna sammanträda för att ta ställning till om beslutet ska ändras eller ej.

Förvaltningen har ett förslag kring hanteringen. Detta skulle innebära att 
socialnämnden satte upp grunder för vilka skäl som socialnämnden anser 
berättiga till avgiftsbefrielse. Därefter skulle beslutsfattande om avgiftsbefrielse 
kunna delegeras till socialchef. De ärenden som kommer till socialchef för 
beslut om avgiftsbefrielse alternativt vidarebefordras till rätten ska löpande 
rapporteras till socialnämndens arbetsutskott nästkommande sammanträde.

Förvaltningens förslag för grunder som skulle kunna berättiga till 
avgiftsbefrielse är: i de fall socialförvaltningen gör bedömningen utifrån tidigare 
kännedom och erfarenhet att insatsen boendestöd är behövlig för att den 
enskildes och dess minderåriga närstående livssituation inte kraftigt skulle 
försämras och en ogynnsam utveckling förhindras.

Förvaltningen föreslår att beslutsperioden för beslut om avgiftsbefrielse sätts till 
maximalt ett år i taget utifrån att situationen för den enskilde och dess 
minderåriga närstående kan ha förändrats under tiden.

Justerandes sign
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Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 72, och 
föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till grunder för 
avgiftsbefrielse och att beslutsperioden sätts till maximalt ett år i taget.

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 2021-06-02, arbetsutskottets protokoll 
2021-08-18 § 72.

Justerandes sign
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SN § 68

Delegationsordning för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden antar delegationsordning i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen anser att det finns ett behov av en uppdaterad delegationsordning 
i sin helhet. Framförallt är det hälso- och sjukvården som förs in som ett eget 
område och som tidigare inte varit delegerat från socialnämnden till 
förvaltningen. Delegationsordningen har förankrats i socialförvaltningens 
ledningsgrupp för politik samt på samverkan inom socialförvaltningen, 
FÖSAM.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 78, och 
föreslår socialnämnden att anta delegationsordning i sin helhet.

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

Förslag till delegationsordning, arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 § 78.
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SN § 69

Hyressättning för lägenheter Holmsborg

Beslut

Socialnämnden beslutar att hyrorna ska gälla enligt exempel två.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommun har byggt området Holmsborg som LSS-gruppbostäder. Det 
är socialnämnden gemensamt med fastighetsförvaltningen som beslutar om 
hyressättningen. Det finns idag inga gemensamma riktlinjer i Sverige kring 
hyressättning för LS S-bostäder vilket även konstaterats nationellt och man har 
tagit fram ett betänkande Boende på (o)lika villkor, SOU 2021:14 som berättar 
om olika sätt att definiera hyror på LSS-boenden i Sverige. Även Ljungby 
kommun har svarat på remissen som tidigare skickats ut och där vi konstaterar 
att ” Kommunernas kostnader för gemensamhetsutrymmen kan fördelas mellan 
hyresgästerna på olika sätt, till exempel genom att varje hyresgäst får betala fem 
procent av kostnaderna.”.

Denna princip användes när man hyressatte det senaste nybyggda LS S-boendet, 
Ljungsjövägen 5 som idag drivs av Humana genom Lagen om offentlig 
upphandling, LOU.

Förvaltningen har lämnat fram två förslag till socialnämnden för att på så sätt 
kunna visa på olika tänkanden. När LSS-boendet Ljungsjövägen 5 byggdes 
använde man sig av en princip som också redovisades i Regeringens betänkande 
att fem procent av kostnaderna för gemensamma ytor läggs till på hyran.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har gjort den bedömningen att vi bör följa 
den principen som sattes för den tidigare nybyggnationen då det inte finns några 
nationella riktlinjer för nyproduktioner. Däremot behöver man följa Regeringens 
betänkande för att se om detta mynnar ut i gemensamma riktlinjer för LSS- 
bostäder.

Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse föreslagit nämnden besluta att hyrorna 
ska gälla enligt exempel två. Förslaget har beretts i socialförvaltningens 
ledningsgrupp politik samt informerats på samverkan inom socialförvaltningen,
FOSAM.
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Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 71, och 
beslutat att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch kl. 12.20-13.20.

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 utredning, LSS-uträkning exempel, arbetsutskottets 
protokoll 2021-08-18 § 71.

Justerandes
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SN § 70

Avvecklig av stödboende Fyren

Beslut

Socialnämnden avvecklar stödboendet Fyrens samtliga platser från och med den 
31 oktober 2021 samt beslutar att en avstämning av effekterna av beslutet görs i 
februari 2023 enligt internkontrollplan.

Sammanfattning av ärendet

Idag har Fyrens stödboende 16 stödboendeplatser och bedrivs med en fast 
personalgrupp. Stödboendet gäller för personer mellan 16-21 år och behöver 
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Förvaltningen har under 2021 sett att inflödet till stödboendet minskat och under 
november 2021 kommer det inte att finnas några personer inskrivna i 
stödboendet. En av orsakerna är att barn och ungdomsenheten i större grad 
arbetar med familjehem samtidigt som ensamkommande barn och unga via 
migrationsverket i stort blivit myndiga och därmed inte längre har samma behov 
av stödboende.

Under åren har kvaliteten varit god hos Fyren vilket bekräftats i undersökningar 
som gjorts tillsammans med Linné universitet. Däremot ser förvaltningen att det 
är svårt att bedriva verksamheter som inte har personer inskrivna.

Det finns risker med att avveckla en verksamhet då flexibiliteten försvinner i 
verksamheten kopplat till stödboendet. Men förvaltningen ser att behov av 
stödboende kan kompenseras med boende där boendestöd kan beviljas. Arbetet 
med stödboendet behöver därför utvecklas i samverkan med 
myndighetsutövningen och öppenvården. För att behålla stödboendet kommer 
varje plats bli så pass kostsam att förvaltningen ser det som rimligt att avveckla 
stödboendet.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 73, och 
föreslår att socialnämnden avvecklar stödboendet Fyrens samtliga platser från 
och med den 31 oktober 2021.
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Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkande
Håkan Bengtsson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att en 
avstämning av effekterna av beslutet ska göras.

Beslutsordning 1

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.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på Håkan Bengtssons (S) yrkande och finner 
genom acklamation att utskottet beslutar enligt Håkan Bengtsons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-23, arbetsutskottets protokoll 
2021-08-18 § 73.
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SN § 71

Frånvarorapportering - åtgärdsplan

Beslut

Socialnämnden beslutar att åtgärdsplan genomförs enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har redovisat ärendet i rapporten ”Risk för att felaktiga 
utbetalningar görs på grund av att personal inom OF och ÄO inte registrerar sin 
egen frånvaro i självservice”.

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 även 
denna kontroll visade på brister. Det innebar att socialnämnden beslutade att 
ytterligare en egenkontroll skulle genomföras under 2021.

Vid uppföljningen under 2020 så syntes ingen förbättring i rapporteringen av 
frånvaro, trenden pekade snarare på att situationen försämrats. Vid 
uppföljningen under 2021 kan man se en förbättring för särskilt boende inom 
äldreomsorgen. Övriga verksamheter har antingen ungefär samma resultat som 
tidigare år eller försämrat sitt resultat jämfört med tidigare år. En trolig 
anledning till det försämrade resultatet är att det är färre chefer som validerat 
avvikelserna och återkopplat till handläggarna.

I rapporten redovisas tidigare beslutade åtgärder samt förslag till ytterligare 
åtgärder:

Utvärdera användandet av självservice i alla verksamheter i 
socialförvaltningen.

Implementera och säkra kunskapen kring Controllermodulen i Tes för 
samtliga chefer.
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Utreda vad som krävs för att socialförvaltningen har en väg in för anmälan 
vid frånvaro.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-08-18, § 77, och 
föreslår socialnämnden att åtgärdsplan genomförs enligt förvaltningens förslag.

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 ÄO inte registrerar sin egen frånvaro i självservice”, arbetsutskottets 
protokoll 2021-08-18 §77.
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SN § 72

Informationsärenden

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärende

Information om trafikupphandling 2025 tor skolskjuts och serviceresor.

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion - Arbetsmiljöverket genomförde en 
inspektion hos Ljungby kommun den 18 maj 2021. Vid inspektionen kom det 
fram en del som fungerade bra men också en del som behöver förbättras. I 
Arbetsmiljö verkets inspektionsmeddelande 2021-06-03 redovisas de brister som 
diskuterades vid inspektionen och de krav Arbetsmiljöverket nu ställer.

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.

Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om aktuella frågor från 
förvaltningens verksamhet bl .a. om medarbetarenkät/socialförvaltningen, 
Corona-läget samt avtal om cirkulationstvätt. Ärendet är muntligt - inga 
handlingar.
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Socialnämnden

SN § 73

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 25 augusti 2021 § 73.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-08-25 publicerade på extranätet:

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021-06-21: Budget 2022 med 
plan för 2023-2026.

Kommunstyrelsen beslut om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en projektplan för kommunens arbete med krigsorganisation.

Ljungby kommuns yttrande gällande Region Kronobergs kulturplan 2022 - 
2024.

Socialförvaltningens information om hur arbetet med Barnens bästa och Allas 
barn fortskrider.

Socialförvaltningens rapport: Inköp av inredningsprodukter utanför avtal.

Sjöriket: verksamhetsberättelse 2020.

VågaVa kvartalssammanställning för andra kvartalet 2021.

Justerandes sign


