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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 14
december 2016 kl. 8.00 – 16.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Bert-Ove Orvnäs (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Per Svensson, sektionschef § 81
Emelie Lindström, projektledare § 81
Jonas Sjöholm, ekonom § 84
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg §§ 84-85, § 86 pkt 1
Margareta Engström, verksamhetschef § 86 pkt 1
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 86 pkt 1
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare §§ 81-87 pkt 1
Inger Jeppsson (L) ersättare
Ann-Charlotte Henrysson (S) ersättare
Ingela Rosén (S) ersättare

Thomas Ragnarsson (M)
Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 22 december 2016

Paragrafer

81-88

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Thomas Ragnarsson (M)

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

2(10)

Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

14 december 2016

Överklagningstid

23 december 2016- 13 januari 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

16 januari 2017

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 81

Införande av hyresgaranti i Ljungby kommun som ett komplement
till sociala hyreskontrakt
Beslut
Socialnämnden inför hyresgaranti som ett komplement till sociala hyreskontrakt
och som ska användas i de fall klienten bedöms ha förmåga och övriga
förutsättningar att klara ett förstahandskontrakt på egen hand.
Beslutanderätten om hyresgaranti delegeras till socialsekreterare på
vuxensektionen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till införande av hyresgaranti som ett
komplement till sociala hyreskontrakt. Hyresgarantin ska användas i de fall
klienten bedöms ha förmåga och övriga förutsättningar att klara ett
förstahandskontrakt på egen hand.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2016 inklusive bilaga,
arbetsutskottets protokoll den 7 december 2016, § 102.
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Socialnämnden
Sn § 82
Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län
Beslut
Ljungby kommun ansluter sig till samverkansöverenskommelse om personer med
psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län till och med 2019.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län har sedan tidigare ingått en
överenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk
ohälsa. En revidering har nu gjorts av överenskommelsen vilken är tänkt att gälla
under perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning,
psykisk ohälsa i Kronobergs län samt tilläggsbeskrivningar och kompletteringar,
arbetsutskottets protokoll den 7 december 2016, § 101.
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Socialnämnden
Sn § 83
Gemensam alkoholhandläggning med Markaryd och Älmhult
Beslut
Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upprätta ett förslag till
gemensamt avtal med Markaryd och Älmhult enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndernas presidier i Ljungby, Markaryd och Älmhult gav den 11 juni
2015 Ljungbys och Älmhults socialförvaltningar i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en kommungemensam alkoholhandläggning baserad på
köp av tjänster. Detta har resulterat i utredningen ”Gemensam
alkoholhandläggning i Ljungby, Markaryd och Älmhult” daterad den 12
november 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 7 december 2016, § 104.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 84

Utdelning av bidrag till sociala organisationer 2016
Beslut
Socialnämnden delar ut föreningsbidrag till sociala organisationer för år
2016 enligt följande: Kvinnojouren 210 000 kronor, Adoptionscentrum
sydöst 3 500 kronor.
Ansökningar från Ryssby Sockenråd, BRIS och KRIS Kalmar avslås.
Motivering
Nämnden prioriterar verksamheter som är direkt individstödjande och som
organiserar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt
stöd. Vid bedömningen av föreningen/organisationen utgör föreningens
aktiviteter, dess ekonomiska ställning och storlek viktiga utgångspunkter vid
fördelning av bidragen. Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuellt
tidigare erhållna medel.
När budgeten halverades 2001 beslutades att i första hand dela ut bidrag till
lokala föreningar. Hänsyn har dessutom tagits till de bedömningsgrunder som
finns angivna i den reviderade handlingsplanen som antogs av socialnämnden i
oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till utdelning av bidrag till sociala
organisationer. Fem föreningar har ansökt om bidrag. I budget för 2016 finns det
220 000 kronor att dela ut till sociala organisationer.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 7 december 2016, § 103.
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Socialnämnden
Sn § 85
Lagen om valfrihetssystem, LOV-ersättning 2017
Beslut
Socialnämnden fastställer beräkning ersättning hemtjänst LOV för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige i Ljungby kommun beslutade 2011 att införa kundval i hemtjänsten
i enlighet med LOV för att öka valfriheten och höja kvaliteten.
Ersättning till utförarna utgörs av de ersättningsnivåer som Ljungby kommun
fastställt. Prisjustering av ersättningsnivåerna sker en gång per år och fastställs
av socialnämnden i Ljungby kommun för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 7 december 2016, § 106.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 86
Ekonomisk uppföljning
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till handlingsprogram.
Förslaget ska redovisas vid nästa nämndsammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för 2016 pekar på ett underskott på 6,9 miljoner kronor vilket är
sämre utfall än förra månadens prognos. Förvaltningen informerar om
omedelbara åtgärder som kommer att vidtas för att få stopp på
kostnadsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för november 2016.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 87
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Utbildning, information om HVB Fyren.
Förvaltningen informerar om konsekvenserna av det nya ersättningssystemet för
mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Information om larmpatrullens verksamhet.
Återrapportering av enhetsbesök.
Återrapportering av pågående uppdrag.
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Socialnämnden
Sn § 88
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 14 december 2016 § 88.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär: ”Ersättningar vid familjehemsvård
av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017”,
”Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2017”
samt ”Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2017”
Kommunstyrelsens beslut den 15 november 2016, § 191.

Justerandes sign

