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Patrik Svedenskiöld, kommunledningsförvaltningen § 48 p 3/deltog via teams 

Patrik Moberg, kvalitetstrateg § 48 p 4
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
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SN § 41

Ekonomisk prognos januari-mars

Beslut
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
kostnadsreduceringar inför 2022.

Socialnämnden beslutar att redovisning av uppdraget ska ske vid nämndens 
junisammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av det ekonomiska utfallet (prognos) för januari-mars 2021. 
Resultatet visar på ett minus-resultat på 10,7 miljoner kronor.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkande
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram förslag till kostnadsreduceringar inför 2022 att presenteras 
vid nämndens junisammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om socialnämnden beslutar enligt hans eget yrkande och 
finner genom acklamation att socialnämnden har beslutat i enlighet med hans 
eget yrkande.

Beslutsunderlag
Ekonomisk prognos januari-mars 2021.
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SN §42

Omvärldsanalys och budget 2022 samt investeringsplan 
2022-2026

Beslut

Socialnämnden fastställer omvärldsanalys och budget 2022 samt 
investeringsplan 2022-2026.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2022 göra en om världsanalys där man 
exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad 
efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens 
ekonomi.

Inför 2022 har förvaltningen beräknade kostnadsökningar med cirka 15 000 tkr. 
Det innebär att socialförvaltningen behöver fortsätta vara restriktiva och göra 
kostnadsreduceringar alternativt besparingar för att nå ekonomisk balans utifrån 
budgetramen. Detta kan göras genom effektiviseringar, strukturella förändringar 
eller sänkta politiska ambitioner kring levnadsnivåerna genom att utmana 
rättspraxis. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer av vikt för att nå 
maximal ekonomisk effekt för varje skattekrona.

Ljungby kommuns socialnämnd har en ekonomi som är stabil och en 
kostnadsmedvetenhet i förvaltningen. Detta innebär att risken för negativa 
ekonomiska överraskningar är betydligt mindre än tidigare år. Men 
utmaningarna består och en av svårigheterna är att göra ekonomiska prognoser 
med så många både positiva och negativa osäkerhetsfaktorer på nationell, 
regional och lokal nivå kopplat till bland annat Corona-pandemin och dess 
effekter.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsgång

Justerandes sign
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Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta att fastställa 
omvärldsanalys och budget 2022 samt investeringsplan 2022-2026 i enlighet 
med förvaltningens förslag och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Budget 2022 - förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys.
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SN 8 43

Medborgarinitiativet tvätteri

Beslut
Socialnämnden tackar för medborgarinitiativet och beslutar att avslå 
medborgarinitiativet.

Motivering
Socialnämndens arbetsutskott delar förvaltningens bedömning och ser inte att 
det är en klok väg att själva bedriva eget tvätteri då vi ser allt för många frågor 
som måste finna en lösning. Däremot ser vi att det vore klokt utifrån Ljungby 
kommuns strategiska läge geografiskt att föra ett samtal med Samhall kring 
deras möjlighet att placera ett tvätteri i Ljungby kommun. Dels för att möta 
Ljungby kommuns behov men kanske även sjukhusets behov och 
grannkommunernas behov av tvätt enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 
Socialförvaltningens utredning om tvätteri daterad 2021-02-10 har skickats för 
kännedom till näringslivsavdelningen.

Förslagsställaren skriver att ”det är viktigt att ha ett arbete att gå till, rutiner i 
vardagen, trevliga arbetskamrater och att pengar i fickan är en bra start på 
arbetslivet och för att minska psykisk ohälsa”. Denna uppfattning delar 
socialnämnden men tror att uppstart av ett tvätteri bättre skulle hanteras av den 
lokala privata marknaden för att på så sätt skapa sysselsättning även för personer 
som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår starta en daglig verksamhet som går ut på att tvätta 
kommunens arbetskläder - tvätteri.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-14, § 45, och 
föreslår att socialnämnden tackar för medborgarinitiativet och beslutar att avslå 
medborgarinitiativet.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Justerandes sign
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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 2021-04-06 samt medborgarinitiativet, 
arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 45.

Justerandes
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SN §44

Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2021

Beslut

Socialnämnden beslutar att använda statsbidraget till att finansiera 
merkostnaden för tillämpningen av den nya ersättningsmodellen som infördes
2020.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid två tillfällen göra 
utbetalningar av extrapengar i enlighet med föredragningen i ärendet.

Socialnämnden beslutar att inte betala ersättning till deltagare som av någon 
anledning är frånvarande.

Sammanfattning av ärendet

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till habiliteringsersättning för 2021 till 
kommunerna. Ljungby kommun kommer att rekvirera 1 526 t kr. Ljungby 
kommun kommer även ansöka om att fa ta del av eventuellt överblivna medel 
vilket innebär att statsbidraget kan bli större än de 1 526 tkr som tilldelats.

Förvaltningens förslag är att det rekvirerade statsbidraget används till att 
finansiera merkostnaden för den nya ersättningsmodellen som infördes 2020 
samt till extra utbetalning av habiliteringsersättning under 2021. Ersättningen 
baseras på antal arbetade timmar till de deltagare som har beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS och som har deltagit i någon av Ljungby kommuns 
verksamheter. Förvaltningens förslag är att ingen ersättning ges vid någon form 
av frånvaro.

Den extra utbetalningen gäller enbart under 2021. Ersättningen med 10 kronor 
per timme betalas ut löpande medan de extra utbetalningarna betalas ut vid två 
tillfällen, den första utbetalningen ska ske sommaren 2021 och den andra 
utbetalningen ska ske i januari 2022. Eventuella extra stimulansmedel fördelas 
ut vid utbetalningen i januari.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-14, § 41, och 
föreslår socialnämnden besluta att använda statsbidraget till att finansiera 
merkostnaden för tillämpningen av den nya ersättningsmodellen som infördes
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2020.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att vid två tillfällen göra utbetalningar av extrapengar i enlighet med 
föredragningen i ärendet.

Vidare föreslår socialnämndens arbetsutskott att socialnämnden beslutar att inte 
betala ersättning till deltagare som av någon anledning är frånvarande.

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 2021-03-22, arbetsutskottets protokoll 
2021-04-14, §41.

Justerandes sign
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SN § 45

Delegering av arbetsmiljön till förvaltningen

Beslut
Socialnämnden delegerar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden till 
förvaltningschef för socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare i Ljungby kommun har arbetsmiljöansvaret i socialnämnden delegerats 
från kommunchefen till förvaltningschefen. Då arbetsmiljö verket tydliggjort att 
nämnderna besitter det yttersta ansvaret för arbetsmiljön behöver 
arbetsmiljöansvaret delegeras av socialnämnden till förvaltningschefen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-14, § 43, och 
föreslår socialnämnden att delegera arbetsmiljöansvaret från socialnämnden till 
förvaltningschef för socialförvaltningen.

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 2021-01-21, arbetsutskottets protokoll 
2021-04-14, §43.
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SN § 46

Upphandling skolskjutsar

Beslut
Socialnämnden beslutar att delta i trafikupphandlingen 2025 tillsammans med 
Region Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Region Kronobergs förvaltning Länstrafiken Kronoberg samordnar idag resor 
och myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfardtjänst på uppdrag av 
kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd.

För dessa kommuner samt Markaryds kommun har länstrafiken även i uppdrag 
att samordna skolskjutstrafik. Länstrafiken samordnar även sjukresor och 
administration av ersättning för sjukresor på uppdrag av hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Samtliga av dessa uppdrag ingår i trafikavtal som sträcker 
sig fram till 30 juni 2025.

Regions Kronobergs trafiknämnd beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-10 att 
fortsatt erbjuda dessa tjänster till kommunerna från 1 juli 2021. För att kunna ha 
god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång 
behöver nu arbetet med ny trafikupphandling påbörjas. Detta är nu den femte 
gemensamma upphandlingen som planeras att genomföras i länet av den här 
typen av trafik. Förvaltningens bedömning är att Ljungby kommun bör delta i 
upphandlingen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-14, § 47, och 
föreslår socialnämnden att delta i trafikupphandlingen 2025 tillsammans 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.

Justefrandes sign
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-11, arbetsutskottets protokoll 
2021-04-14, §47.

Justerandes sign
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SN § 47

Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner det för socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden gemensamma förslaget till utdelning av medel ur Dahlins 
biblioteks- och kulturfond enligt bilaga 1 och överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- 
och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till 
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.

För 2021 finns 2 913 554 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst 
2 304 000 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 5 070 500 kronor. 
Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till 
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt 
följande:
1/7 av medlen, cirka 416 222 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 416 222 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 2 081 110 kronor, utdelas till sociala ändamål.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-04-14, § 46, och 
föreslår socialnämnden att godkänna det för socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden gemensamma förslaget till utdelning av medel ur Dahlins 
biblioteks- och kulturfond enligt bilaga 1 samt att överlämna förslaget till 
kommunstyrelsen för beslut.

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
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01 inklusive bilagor: 
årets ansökningar, en sammanställning över ändamål och ansökt belopp samt 
socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens gemensamma förslag till 
utdelning, arbetsutskottets protokoll 2021-04-14, § 46.
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SN § 48

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Uppdragslista 2021
Arbetet pågår med att färdigställa uppdragslista 2021. Information/genomgång 
av aktiviteterna som finns uppskrivna i uppdragslistan. När förvaltningen är 
klart med sitt arbete kommer ärendet att tas upp till beslut i nämnden.

Information om vaccineringen mot Covid-19 Nämnden infonneras om 
vaccineringen mot Covid -19.

Information om Schrems II
Kommunledningsförvaltningen informerar om Schrems II. Den 16 juli 2020 
meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems Il-målet. Domstolen 
slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt 
skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Med anledning av 
domen kommer kommunledningsförvaltningen att uppdatera kommunens 
rutiner för hantering av känsliga personuppgifter. Varje nämnd och styrelse i 
kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin 
behandling av personuppgifter. Kommunens styrelser och nämnder ska 
inventera vilka avtal man har som medför personuppgiftsbehandling i 
tredjeländer.

Rapport: Verktyg för budget och uppföljning OF-boende, mars 2021 
Socialförvaltningen har arbetat fram en modell för budget och uppföljning för 
OF-boende. Modellen ska utgöra underlag i nästkommande års budgetprocess 
och användas vid arbetet med fördelningen av budgetramen.

Information om rapportering av ej verkställda beslut SoL/LSS 
Ej verkställda beslut enligt SoL/LSS ska redovisas kvartalsvis till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Färdigställd rapport ska lyftas till 
arbetsutskottet/nämnden. Rapporten ska också redovisas för kommunens 
revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige.

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

Enhetsbesök, återr apporter ing
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 § 49

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 21 april 2021 § 49.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-04-21 publicerade på extranätet:

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16: Verksamhetsplan för representation; 
Återrapportering av kommunstyrelsens intemkontrollplan 2020; Uppdrag om 
fördjupad översiktsplan för Ljungby stad; Utvecklingsplan för tillitsbaserad 
ledning och styrning; Uppdrag om bostadsförsörjningsprogram för Ljungby 
kommun

Kommunfullmäktige 2021-03-29 Efterskänkning av avgifter för tillsyn av 
alkoholtillstånd 2020 och 2021.

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse: Åtgärd från intemkontrollplan 
2020 - frånvarohantering.

Migrationsverket Information om planerade överföringar av kvotflyktingar.

Justerandes sign


