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Socialnämnden
Tid och plats

Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1, Ljungby onsdagen den 21
oktober 2015 kl. 8.00 -15.15

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosén (S) för Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Jonas Jönsson, socialchef
Magnus Wallinder, verksamhetschef § 64, 68
Nihad Hodzic, verksamhetschef §§ 65, 69, 70
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 65
Ann-Louise Englund, ekonomiavdelningen § 65
Anders Fransson, Region Kronoberg § 66
Mikael Johansson, kvalitetsstrateg §§ 71-72
Anette Ragnarsson, § 74 pkt 1

Åhörare
Justerare

Jonna Nielsen (ALT)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 2 november 2015

Paragrafer

63-75

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Jonna Nielsen (ALT)

Justerandes sign
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Socialnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 oktober 2015

Överklagningstid

4 november- 25 november 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

26 november 2015

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 63

Fastställande av dagordning
Beslut
”Behov av platser avseende akut jourboende för ensamkommande flyktingbarn
m. fl” samt ”Svar på begäran om komplettering av tidigare inlämnad anmälan
enligt Lex Sarah” tas upp som extra beslutsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om behandling av extra ärenden.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 64

Dnr SN2015/0116

Svar på begäran om komplettering av tidigare inlämnad
anmälan enligt lex Sarah
Beslut
Missförhållande enlig lex Sarah anmält till IVO den 25 juni 2015 konstateras
vara ett allvarligt missförhållande.
Missförhållandet anses vara avhjälpt med stöd av tidigare antagen kortsiktig
handlingsplan (där en av aktiviteterna är framtagande av långsiktig
handlingsplan).
Socialförvaltningens skrivelse den 20 oktober 2015 utgör nämndens svar på
IVO:s begäran om komplettering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt komplettering av nämndens
utredning enligt lex Sarah.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 20 oktober 2015.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 65

Nytt gruppboende och anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2.
Socialnämnden beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ 2 under
förutsättning att finansieringen är löst.
Reservationer
Håkan Bengtsson (S), Emma Johansson (S), Maria Stansert (S), Ingela Rosen
(S) och Margareta Lundblad (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation (bilaga 1).
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda behovet av att bygga ett nytt
gruppboende och anpassade bostäder på tomten Pumpan 2 samt att redovisa
fördelar och nackdelar vid val av driftsform.
Förvaltningen har lämnat en redovisning i ärendet och föreslagit att
socialnämnden beslutar att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2 samt att socialnämnden beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt
något av följande alternativ:
1. Kommunen planerar, bygger, äger och driver boendet.
2. Kommunen planerar, bygger och äger aktuell lokal och driften av
omsorgsverksamheten upphandlas.
3. Upphandlingen omfattar byggande, finansiering, ägande och drift.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2015 och föreslagit
nämnden att besluta att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2. Vidare har arbetsutskottet föreslagit nämnden att besluta att bygga ett
nytt gruppboende enligt alternativ 2.
Yrkanden
Håkan Bengtsson (S) yrkar med instämmande av Margareta Lundblad (V) att
socialnämnden ska besluta att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ ett:
Kommunen planerar, bygger, äger och driver boendet.
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Socialnämnden
Ulf Bergner (KB) yrkar att socialnämnden ska besluta att bygga ett nytt
gruppboende enligt alternativ tre: Upphandlingen omfattar byggande,
finansiering, ägande och drift.
Ordföranden yrkar med instämmande av Thomas Ragnarsson (M) och Jonna
Nielsen (ALT) bifall till arbetsutskottets förslag, det vill säga att nämnden
beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ 2 under förutsättning att
finansieringen är löst.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 8.55 och 9.00.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande, sitt eget m.fl. yrkande
och Ulf Bergners (KB) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottets
förslag har antagits.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är
huvudförslag.
Håkan Bengtssons (S) m.fl. och Ulf Bergners (KB) yrkanden ställs mot varandra
för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att socialnämnden
utser Ulf Bergners (KB) yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Ulf Bergners (KB) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Nej-röst
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden att utse Ulf Bergners
(KB) yrkande till motförslag.
Justerandes sign
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Socialnämnden
Beslutsgång 2
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Ulf Bergners (KB) yrkande
under proposition och finner att arbetsutskottets förslag har antagits.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Ulf Bergners (KB) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x

Nej-röst

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Med 4 ja-röster och 2 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla arbetsutskottets
förslag. Fem ledamöter avstod från att rösta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 21 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 94.
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Socialnämnden

Sn § 66

Yttrande över rapporten Bästa möjliga missbruks- och
beroendevård i Kronobergs län
Beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till de båda förslagen.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunalt forum den 12 juni 2015 var frågan uppe om bästa möjliga
missbruks- och beroendevård i Kronoberg. Som grund för diskussionen var
rapporten ”Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län”.
Utredning har kommit fram till två förslag. Det första innebär en etablering av
integrerade missbruks- och beroendemottagningar i Växjö och Ljungby där
medarbetare från region Kronoberg och länets kommuner arbetar tillsammans
för brukarens bästa.
Det andra förslaget innebär att bygga en regional utvecklingsplattform för
kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs län.
Viktigt att fortsätta utbildningsinsatser och att dessa kan tillhandahållas inom
länet.
Arbetsutskottet har föreslagit att socialnämnden ställer sig positiv till de båda
förslagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 25 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 97.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 67

Överenskommelse om förbättrade stöd- och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade
personer enligt lagen om berusade personer, LOB
Beslut
Socialnämnden godkänner överenskommelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet berör en överenskommelse mellan Region Kronoberg,
Polismyndigheten samt kommunerna i Kronobergs län som verkar för att
förbättra, säkra och förtydliga omhändertagandet av berusade personer enligt
lagen om berusade personer, LOB. Överenskommelsen bedöms inte medföra
ökade kostnader för socialnämnden.
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 25 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 98.
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Socialnämnden
Sn § 68

Behov av platser avseende akut jourboende för
ensamkommande flyktingbarn m fl
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att avtala om 20 platser för jourboende med
sexmånaderskontrakt och med intäktsfinansiering som princip för avtalets
kostnader.
Socialnämnden beslutar att omedelbart utöka HVB-verksamheten med
ytterligare 14 platser för ensamkommande pojkar genom att inrymma nya
enheter för asylplatser i förvaltningens för tillfället ej utnyttjade lokaler.
Förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på mer
långsiktig plan och anpassning av förvaltningens organisation för att möta
utvecklingen inom flyktingområdet.
Reservationer
Maria Sitomaniemi (SD) och Jonna Nielsen (ALT) reserverar sig mot beslutet
och lämnar en skriftlig reservation (bilaga 2).
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 20 oktober 2015. Antalet
ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat kraftigt senaste
åren. Till Ljungby har det sedan efter sommaren anvisats barn utöver avtalen om
mottagande.
Förvaltningen har föreslagit följande åtgärder:
Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att avtala om 20 platser för jourboende
med sexmånaderskontrakt och med intäktsfinansiering som princip för avtalets
kostnader.
Att socialnämnden beslutar att omedelbart utöka HVB-verksamheten med
ytterligare 14 platser för ensamkommande pojkar genom att inrymma nya
enheter för asylplatser i förvaltningens för tillfället ej utnyttjade lokaler.
Att förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på mer
långsiktig plan och anpassning av förvaltningens organisation för att möta
utvecklingen inom flyktingområdet.
Kostnader för åtgärder som planeras täcks med intäktfinansiering genom
återsökning från Migrationsverket.
Justerandes sign
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Socialnämnden
Yrkande
Maria Sitomaniemi (SD) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Sitomaniemis (SD) yrkande och finner
att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Maria Sitomaniemis (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej-röst

x
x

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 oktober 2015.
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Socialnämnden
Sn § 69

SN2015/0144

Remiss, handlingsplan för tillgänglighet
Beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplanen.
Sammanfattning av ärendet
En tjänstemannagrupp bestående av representanter från kommunens
förvaltningar och Ljungbybostäder AB har utarbetat en reviderad plan för
tillgänglighet. Arbetet har utförts i samarbete med ett flertal
handikappföreningar som bedriver verksamhet i kommunen.
Yttrandet ska lämnas till tekniska förvaltningens planeringsavdelning senast den
23 november 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 oktober 2015.
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Socialnämnden
Sn § 70

Dnr SN2015/0170

Återbrukshus
Beslut
Socialnämnden beslutar att starta återbruksverksamhet på Bredemad i samarbete
med tekniska nämnden enligt förvaltningens förslag steg ett.
Socialnämnden uttalar avsikten att utöka verksamheten enligt steg två i
förvaltningens förslag om cirka ett år.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med önskemål om att skapa möjlighet för
Ljungby kommuns medborgare att lämna in byggmaterial som till exempel
dörrar/foder, klinkers, gipsskivor med mera. Detta skulle bli ett komplement till
de föremål som redan idag erbjuds för återbruk på Bredemad.
Vidare har Kommunfullmäktige i budgeten för 2016 beslutat att ge uppdrag till
socialnämnden och tekniska nämnden att tillsammans med personal- och
arbetsmarknadsutskottet införa återbruket på Bredemad som en
arbetsmarknadsåtgärd. Målet är att skapa en återbruksmöjlighet för Ljungby
kommuns medborgare samtidigt som det skapas en meningsfull sysselsättning
för deltagare inom socialförvaltningens dagverksamhet och även skapar
arbetstillfällen/praktikplatser för arbetslösa ungdomar.
Steg 1-omedelbart
Befintligt större tält som finns ställs upp för insamling. Personal och deltagare
från dagverksamheten tar hand om och säljer de mindre artiklarna i rummet och
tältet. Tyngre artiklar som tål att stå utomhus ex tegel, plattor mm kan direkt
ställas på ytan vid trädgårdsavfallet och säljas.
Steg 2-2016
Bygga ett nytt återbrukshus på Bredemad. I byggnaden kommer personer att
arbeta med reparationer och enklare rengöring på artiklar som kan säljas direkt i
återbrukshuset.
Arbetsutskottet har föreslagit att socialnämnden beslutar att starta
återbruksverksamhet på Bredemad i samarbete med tekniska nämnden enligt
förvaltningens förslag steg ett. Vidare har arbetsutskottet föreslagit att
socialnämnden uttalar avsikten att utöka verksamheten enligt steg två i
förvaltningens förslag om cirka ett år.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Socialnämnden
Socialförvaltningens och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelser daterade den
28 september och 7 oktober 2015, arbetsutskottets protokoll den 7 oktober 2015,
§ 95.
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Socialnämnden

Sn § 71

Dnr SN2015/0132

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
hemtjänstverksamheten i socialnämnden
Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens yttrande den 17 september 2015 och
skickar det till kommunens revisorer som eget yttrande.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning
av hemtjänstverksamheten.
I den sammanställda rapporten har granskaren inriktat sig på socialnämndens
förmåga att styra, leda och följa upp äldreomsorgsverksamheten med fokus på
ledarskap, planering av verksamheten, schemaläggning samt resursfördelning
inom hemtjänsten och särskilt boende. Under rubriken ”kommentarer” har
KPMG:s utredare lämnat besked om vad han har funnit som är bra och vad han
anser behöver förbättras.
Förvaltningen har utarbetat ett yttrande över förslagen i revisorernas skrivelse. I
yttrandet kommenteras och redovisas åtgärder som avses kunna leda till
förbättringar.
Arbetsutskottet har föreslagit att socialnämnden fastställer förvaltningens
yttrande den 17 september 2015 och skickar det till kommunens revisorer som
eget yttrande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 17 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 91.
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Socialnämnden
Sn § 72

Dnr SN2014/0180

Återremiss, motion om att låta Ljungbys seniorer
bestämma om sitt boende
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015 att ärendet återremitteras till
socialnämnden och miljö- och byggnämnden för att utreda framtida behov av
trygghetsboenden och särskilda boenden.
Socialförvaltningen har upprättat ett yttrande över återremissen. Arbetsutskottet
har beslutat att yttrandet ska kompletteras med följande tillägg: ”Socialnämnden
ser ett stort behov av trygghetsbostäder och ställer sig därför mycket positiv till
nybyggnation av trygghetsbostäder i Ljungby kommun.”
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 3 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 92.
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Socialnämnden
Sn § 73

SN2014/0148

Länsgemensam socialjour
Beslut
Socialnämnden beslutar att gå vidare med förslaget kring en gemensam
socialjour för länet exklusive Växjö.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunalt forum den 12 juni 2015 var frågan uppe om att skapa en
gemensam socialjour i länet. Som grund för diskussionen fanns rapporten om
socialjour/beredskap.
Det som presenterades i rapporten var tre olika förslag till beslut:
Alternativ 1, att skapa en länsgemensam socialjour exklusive Växjö kommun.
Alternativ 2, att skapa en länsgemensam social beredskap för länets samtliga
kommuner.
Alternativ 3, att inte gå vidare med något av de utredda alternativen.
Arbetsutskottet har föreslagit socialnämnden att besluta att gå vidare med
förslaget kring en gemensam socialjour för länet exklusive Växjö
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 25 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 96.
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Socialnämnden
Sn § 74

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess uppdrag under
mandatperioden. Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.
Sammantaget visar prognosen inom socialnämndens ansvarsområde ett förväntat
negativt resultat på motsvarande 3 450 tkr vid årets slut, det vill säga en
avvikelse mot budget på 0,6 procent. En förbättring jämfört med förra månaden.
Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en sammanställning över pågående
uppdrag 2015.
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Socialnämnden
Sn § 75

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 21 oktober 2015 § 75.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 5 september 2015.
Motion: Höj våra äldres livskvalitet samt motion om Ljungberga.
Rapport av inkomna synpunkter 1 augusti-31 augusti 2015.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begärna om komplettering dnr 8.1.221268/2015-6.
Ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst,
minnesanteckningar den 2 oktober 2015.

Justerandes sign

