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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 29
augusti 2018 kl. 8.00 – 17.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Lars Nordqvist (M) för Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Paul Kowalski (S) för Maria Stansert (S) §§ 57-61 pkt 2
Petra Ruzsa-Pal (S) för Maria Stansert (S) § 61 pkt 8 - § 63
Rut Björkström (KD) för Birgitte Orvnäs (-, fd KB)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Greger Larsson, verksamhetschef §§ 58-60, § 61 pkt 2
Per Svensson, sektionschef §§ 58-59
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 60
Margareta Engström, verksamhetschef § 60, § 61 pkt 3
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 60
Jonas Sjöholm, ekonom § 62
Petra Ruzsa-Pal (S) ersättare §§ 57-60
Ann-Charlotte Henrysson (S) ersättare
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare

Åhörare
Justerare

Håkan Bengtsson (S)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 3 september 2018

Paragrafer

57-63

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Håkan Bengtsson (S)
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Socialnämnden
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Överklagningstid

4 september- 25 september 2018

Anslaget sätts upp/tas
ned

5 september / 26 september 2018

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2018-08-29

3(11)

Socialnämnden

Sn § 57
Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att en punkt ”Övriga frågor” tas med som en stående
punkt på socialnämndens dagordning.
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.
Yrkanden
Doris Nickel (SD) med instämmande av Jonna Nielsen (ALT) yrkar att en punkt
”Övriga frågor” tas med som en stående punkt på socialnämndens dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Doris Nickels (SD) och Jonna Nielsens
(ALT) yrkande och finner det antaget.
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Socialnämnden

Sn § 58
Riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget om riktlinjer
för alkoholservering.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd beslutades av
kommunfullmäktige den 23 februari 2006. En revidering gjordes efter
lagändring den 1 januari 2011.
Syftet med de nya föreslagna riktlinjerna är dels att sammanfatta de regler som
gäller för att beviljas serveringstillstånd men också beskriva Ljungby kommuns
målsättningar och arbetsmetoder för att nå uppsatta mål inom området. Utöver
riktlinjerna som grund för bedömning och tolkning av alkohollagen följer
Ljungby kommun också Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt
fortlöpande aktuell rättstillämpning.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 augusti 2018 och föreslår att
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget om riktlinjer
för alkoholservering.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2018 inklusive bilaga:
förslag till riktlinjer för alkoholservering, arbetsutskottets protokoll den 8
augusti 2018, § 51.
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Socialnämnden

Sn § 59
Ekonomiskt bistånd till personer som söker bistånd och har ansökt
om uppehållstillstånd med hänvisning till nya gymnasielagen
Beslut
Socialnämnden beslutar att efter det att en individuell bedömning gjorts i varje
enskilt fall, öppna upp för möjligheten att bevilja bistånd till uppehälle för den
aktuella målgruppen utifrån de aktuella belopp som gäller enligt lagen om
mottagande av asylsökande (LMA).
Reservationer
Doris Nickel (SD), Jonna Nielsen (ALT) och Lars Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet i en skriftlig reservation. Se bilagor!
Sammanfattning av ärendet
Migrationsverket har beslutat att stoppa beslut som beviljar uppehållstillstånd
enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket kommer inte fatta några beslut
förrän Migrationsöverdomstolen har uttalat sig. Verket beslutar dock om avslag
omgående när kriterierna inte uppfylls. Beslut om inhibition sker automatiskt för
samtliga ärenden som inte får avslag. Detta innebär att avvisningsbeslutet
stoppas men klienterna har inte arbetstillstånd.
Under denna tid är det upp till socialnämnderna i vistelsekommunerna att
besluta om och eventuellt utbetala ekonomiskt stöd enligt LMA. Rätten till
sådant stöd upphör när uppehållstillstånd ges. Tillståndssökande har inte rätt till
logi eller boende, varken enligt LMA eller med stöd av socialtjänstlagen (SoL).
Om individen inte beviljas uppehållstillstånd upphör rätten till bistånd enligt
LMA en vecka efter att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir
verkställbart.
Utifrån principen för kommunens yttersta ansvar samt att behovet inte bedöms
kunna tillgodoses på annat sätt föreslås socialnämnden besluta att efter det att en
individuell bedömning gjorts i varje enskilt fall öppna upp för möjligheten att
bevilja bistånd till uppehälle för den aktuella målgruppen utifrån de aktuella
belopp som gäller enligt LMA.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 augusti 2018 och föreslår att
socialnämnden beslutar att efter det att en individuell bedömning gjorts i varje
enskilt fall öppna upp för möjligheten att bevilja bistånd till uppehälle för den
aktuella målgruppen utifrån de aktuella belopp som gäller enligt LMA.
Justerandes sign
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Socialnämnden

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Yrkanden
Doris Nickel (SD) med instämmande av Jonna Nielsen (ALT) och Lars
Nordqvist (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Margareta Lundblad (V) med instämmande av Bo Ederström (M), Håkan
Bengtsson (S) och Anneli Ahlqvist (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Doris Nickels (SD) m.fl.
yrkande eller Margareta Lundblads (V) m.fl. yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Margareta Lundblads (V) m.fl. yrkande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 15 augusti 2018 inklusive bilaga: Aktuella
belopp LMA, arbetsutskottets protokoll den 22 augusti 2018, § 55.
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Socialnämnden

Sn § 60
Delårsbokslut med handlingsplan 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslutets ekonomiska
rapport inklusive målstyrning samt handlingsplan för 2018.
Reservationer
Doris Nickel (SD) och Jonna Nielsen (ALT) reserverar sig mot beslutet i en
skriftlig reservation. Se bilagor!
Sammanfattning av ärendet
Prognosen inom socialnämndens ansvarsområde visar på en förväntad avvikelse
mot budget med -15 800 tkr vid årets slut vilket är i jämförelse med förra
prognosen en förbättring med 3 600 tkr. Det finns förbättringar inom alla
verksamhetsgrenar förutom inom hemsjukvården. Jämfört med den första
prognosen som gjordes i år så har förvaltningen förbättrat prognosen med
10 200 tkr. Handlingsplan med beslut om åtgärder har löpt parallellt med satta
prognoser vilket har gjort att prognoserna succesivt har förbättrats under året.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 augusti 2018 och föreslår
socialnämnden att godkänna redovisningen av delårsbokslutets ekonomiska
rapport inklusive målstyrning samt handlingsplan för 2018.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Yrkanden
Doris Nickel (SD) med instämmande av Jonna Nielsen (ALT) yrkar avslag på
handlingsplan 2018.
Bo Ederström (M), ordförande, yrkar att handlingsplanen för 2018 ska kvarstå.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt Doris Nickels (SD) och Jonna
Nielsens (ALT) yrkande eller hans eget yrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
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Socialnämnden
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018 inklusive bilagor:
ekonomisk rapport juni 2018, målstyrning delår 2018 och handlingsplan för
budget i balans 2018, arbetsutskottets protokoll den 22 augusti 2018, § 58.
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Socialnämnden

Sn § 61
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga
handlingar.
Mottagandet av ensamkommande barn och unga – nuläge.
Information/diskussion med anledning av en insändare om kommunal
åldringsvård publicerad i Smålänningen den 13 augusti.
Information om gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter.
Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen.
Studiebesök på Pumpan 2.
Emma Johansson Gauffin (S) rapporterar från enhetsbesök.
Pågående uppdrag.
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Socialnämnden

Sn § 62
Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och
handikappsorganisationer
Beslut
Socialnämnden utdelar 109 000 kronor i föreningsbidrag till pensionärs-och
handikappsorganisationerna för år 2018 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2018 finns det 109 000 kronor att dela ut till pensionärs- och
handikappsorganisationer. 28 organisationer har ansökt om bidrag varav
samtliga föreslås bli beviljade.
Beredning
Arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 augusti 2018 och föreslår att
socialnämnden utdelar 109 000 kronor i föreningsbidrag till pensionärs-och
handikappsorganisationerna för år 2018 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018 inklusive bilagor:
Handlingsplan för föreningsbidrag och förslag till utdelning av föreningsbidrag
2018, arbetsutskottets protokoll den 8 augusti 2018, § 52.
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Socialnämnden

Sn § 63
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 29 augusti 2018 § 63.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Beslut den 18 juni 2018, tillsyn av
stödboende för barn och unga vid Fyren stödboende i Ljungby.
Migrationsverkets missiv den 15 augusti 2018: 200 miljoner som ska hjälpa
ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Förslag till hur kommunen kan
använda stimulansmedlen för välfärdsteknik.
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2018.
Rapport om inkomna synpunkter juni-juli 2018.
Ärenden på Barnahus Kronobergs län från 2018-05-01 till
2018-07-31.
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