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Socialnämnden
Sn § 24
Ljungberga plan 4
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag av
medel motsvarande investeringskostnaden för ombyggnation av Ljungberga.
Socialnämnden ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja
ombyggnationen så snart erforderliga beslut i kommunstyrelsen är fattade.
Reservationer
Jonna Nielsen (ALT) och Martina Ericsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2015 är arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
ansträngt. År 2015 tog Ljungby kommun emot 151 ensamkommande barn och
ungdomar. Motsvarande siffra för år 2014 var 37.
Under 2016 har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat avsevärt. Utifrån
de prognoser som berörda myndigheter presenterat beräknas den minskningen
vara högst tillfällig.
För att Ljungby kommun ska kunna motsvara kraven på mottagandet av de barn
och ungdomar som redan anvisats hit krävs stora insatser. I dagsläget följer
mottagandet inte gällande lagkrav.
För att lösa den ansträngda situationen använder sig socialnämnden av akut- och
jourboende på Kåranäs i Tingsryd. Denna lösning är tänkt som en möjlighet att i
akut skede ta emot anvisade barn och är endast lämpligt för ett mottagande i en
eller ett par månader.
För att möta behovet av fler platser på hem för vård och boende, HVB,
beslutade socialnämnden den 16 december 2015 att beställa nyproduktion av 32
lägenheter i, s.k. SABO Kombohus Mini samt att ge förvaltningen i uppdrag att
teckna avtal med tekniska förvaltningen om blockförhyrning av dessa.
För att ytterligare förstärka antalet boendeplatser samt snarast flytta barnen från
Kåranäs till Ljungby kommun föreslås även Ljungbergas plan 4 tas i anspråk
som HVB. På plan 4 kan vi bygga så att vi får tillgång till ytterligare 25-30
lägenheter.
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Socialnämnden
Socialförvaltningen har föreslagit att socialnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag av medel motsvarande
investeringskostnaden för ombyggnation av Ljungberga.
Vidare har förvaltningen föreslagit att socialnämnden ger tekniska nämnden
i uppdrag att påbörja ombyggnationen så snart erforderliga beslut i
kommunstyrelsen är fattade.
Yrkanden
Jonna Nielsen (ALT) med instämmande av Martina Ericsson (SD) yrkar avslag
på förvaltningens förslag.
Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 22 mars 2016.
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