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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 12
december 2018 kl. 8.00 – 15.30

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C) för Anneli Ahlqvist (C) § 85, § 89 p 1-2
Anneli Ahlqvist (C) §§ 86-88, § 89 p 3- 9, §§ 90-91
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Birgitte Orvnäs (-, fd KB)
Håkan Bengtsson (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Greger Larsson, verksamhetschef § 85, § 89 p 1-2
Harriet Kristensson, SAS §§ 86-87
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 89 p 3
Margareta Engström, verksamhetschef § 89 p 4
Lise-Lotte Bergström, personalchef § 89 p 9
Lars Nordqvist (M) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare §§ 86-88, § 89 p 3- 9, §§ 90-91
Ingela Rosén (S) ersättare
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Rut Björkström (KD) ersättare

Åhörare

Håkan Bengtsson (S)
Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 19 december 2018

Paragrafer

85-91

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 digitala anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Överklagningstid

21 december 2018- 11 januari 2019

Anslaget sätts upp/tas
ned

21 december 2018/ 14 januari 2019

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Socialnämnden

Sn § 85
Utökning av platser på Fyren
Beslut
Socialnämnden beviljar en utökning av Fyren stödboende till 20
stödboendeplatser för åldrarna 16-21 år från och med 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har för avsikt att utöka antal stödboendeplatser på Fyren eftersom
stödboendet för ensamkommande avvecklas. Istället sammanförs
organisationerna till en organisation som kallas för Fyren. Fyren har sedan
tidigare två delar, HVB och stödboende, i sin verksamhet.
Idag har Fyren sammanlagt nio platser fördelat på åtta HVB platser och en
akutplats samt fyra stödboendeplatser. Förvaltningen ser även att kvaliteten är
god och att det genererar en ekonomisk besparing vilket innebär att det är
positivt i båda aspekterna.
Kostnaden beräknas till att man tillför fyra heltidstjänster när
stödboendeverksamheten avslutats på Ljungberga. Detta blir en besparing mot
idag då stödboende-ensamkommande har tio heltidstjänster. Kostnaderna
anpassas därefter allteftersom verksamheten kommer att förändras.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 97, och föreslår
att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018, arbetsutskottets
protokoll den 5 december 2018, § 97.
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Socialnämnden

Sn § 86
Förstudie Harabergsområdet
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förstudien samt att
besluta att inleda programarbete.
Sammanfattning av ärendet
Med hänsyn till befolkningsutvecklingen framåt ser kommunen ett ökat behov
av platser på särskilt boende, förskola och trygghetsboende. Ett
tillagningskök/centralkök som lagar måltider till samtliga verksamheter placeras
i byggnaden. Att samla dessa verksamheter under samma tak skapar mervärde
utifrån verksamhetsperspektiv samt för kommuninvånare. Detta ger möjlighet
att skapa attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer i olika ålderskategorier
vilket ligger i linje med kommunens ambition att öka invånarantalet.
Den 14 augusti 2018 gav kommunstyrelsen socialnämnden och tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra förstudie för särskilt boende kombinerat med
trygghetsboende samt förskola och tillagningskök.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 99, och föreslår
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förstudien samt att
besluta att inleda programarbete.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018 inklusive bilaga:
Förstudie för Harabergsområdet förskola, särskilt boende och trygghetsboende
daterad den 7 december 2018, arbetsutskottets protokoll den 5 december 2018, §
99.
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Socialnämnden

Sn § 87
Yttrande med anledning av samråd för detaljplan för Bolmörten 6, 7
och 8, Hångers
Beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse den 4 december 2018 som
eget yttrande till miljö- och byggnämnden.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag är framtaget för norra delen av kvarteret Bolmörten i
Ljungby. Planområdet ligger vid Högarörsgatan – Axel Ångbagares gata intill
Lagavallen. Samrådstid: 19 november – 12 december 2018.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 98, och föreslår
att socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse den 4
december 2018 som eget yttrande till miljö- och byggnämnden.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 4 december 2018 inklusive bilagor:
Svarsblankett för detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8, Hångers samt
samrådshandling daterad den 12 oktober 2018 och plankarta, arbetsutskottets
protokoll den 5 december 2018, § 98.
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Socialnämnden

Sn § 88
Förordnande om behörighet för nämndledamöter att fatta beslut
enligt LVU och LVM

Beslut
Socialnämnden beslutar att förordna nämndledamöter Bo Ederström (M),
Anneli Ahlqvist (C) och Håkan Bengtsson (S) som är utsedda för tiden 20192022 att fatta beslut enligt LVU och LVM under perioden 1 januari 2019-15
januari 2019 enligt följande:
- Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 LVM.
- Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under
vårdtiden enligt 11 § första stycket LVU.
- Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden enligt 11 §
andra och tredje stycket LVU.
- Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § första stycket LVU.
- Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra enligt 30 § andra
stycket LVU.
- Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra
enligt 9 § tredje stycket LVU.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden för tiden 2019-2022 har ett sammanträde den 16 januari 2019
för att konstituera sig. Det behövs ett förordnande om behörighet för
nämndledamöter att fatta beslut enligt LVU och LVM innan nämnden
konstituerat sig. Enligt kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt en
ledamot att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden.
Ett förordnande för en ledamot med stöd av bestämmelserna i LVU och LVM
skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange med namn vem
förordnandet avser. Ett förordnande med stöd av bestämmelserna i LVU och
LVM kan ges endast till en ordinarie ledamot i nämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018.
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Socialnämnden

Sn § 89
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Biståndsbedömning, social samvaro.
Handlingsplan 2018, information om matlagning/måltid.
Ekonomisk rapport november 2018. Sammantaget visar prognosen inom
socialnämndens ansvarsområde en förväntad avvikelse mot budget med -19 000
tkr vid årets slut. Det är en avvikelse som motsvarar -3,1 procent av budgeten.
Information om TES planering.
Utdelning av innovationspriset 2018.
Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen.
Enhetsbesök - Inget att avrapportera.
Pågående uppdrag.
Information om HR-strategi.
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Socialnämnden

Sn § 90
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 12 december 2018 § 90.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2018-12-12 publicerade på extranätet:
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 18:60, Ersättningar och villkor vid
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år
2019; Cirkulär 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
SoL för år 2019; Cirkulär 18:62 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj
/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019.
Information om användning av Svenskt register för beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens, BPSD- registret, 2019 och kostnader för denna
användning.
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll den 26 november 2018, § 124,
Utredning om organisatorisk placering och inriktning för
arbetsmarknadsenheten.
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Socialnämnden

Sn § 91
Övriga frågor
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om färdtjänst.
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