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Socialnämnden
Tid och plats

Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1, Ljungby onsdagen den 26
augusti 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)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Gunnarsson (M) kommunalråd § 51
Marie Karlsson (C) ersättare
Ingela Jeppsson (FP) ersättare
Paul Kowalski (S) ersättare
Jonas Jönsson, socialchef
Magnus Wallinder, verksamhetschef
Margareta Engström, verksamhetschef
Gabriella Olofsson, ekonomiansvarig
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare
Maria Friberg, sjuksköterska § 54 pkt 2
Per Svensson, sektionschef § 54 pkt 2
Marie-Louise Roos, sektionschef § 54 pkt 3

Åhörare

4 st åhörare § 51

Justerare

Emma Johansson (S)

Justeringens
tid och plats

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

Paragrafer

51-55

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Emma Johansson (S)
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Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 augusti 2015

Överklagningstid

4 september-25 september 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 september 2015

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 51

Dnr SN2015/0120

Resurser i förhållande till kapacitet på särskilt boende
Beslut
Ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ärendet ska avgöras i socialnämnden.
Socialnämnden beslutar att permanent avveckla de 33 särskilda boendeplatser på
Ljungberga plan 4 till årsskiftet 15/16.
Personalen (ca 30 personer) som idag arbetar på de berörda enheterna ska
erbjudas lämpliga tjänster dels på nyrenoverade Brunnsgården och dels i
vakanser som uppstår i övriga delar av förvaltningens verksamhet.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda framtida behov av boendeformer för äldre
i kommunen. Tidigare beslut om konsekvensbeskrivning avseende avveckling
av övriga verksamheter på Ljungberga ska hanteras i denna utredning.
Utredningen ska vara färdigställd senast den 31 december 2015.
Förvaltningen får i uppdrag att omarbeta och revidera handlingsplanerna
Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg och Vägledning för
verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende i Ljungby kommun.
Reservationer
Jonna Nielsen (ALT) och Maria Sitomaniemi (SD) reserverar sig mot beslutet
att ärendet ska avgöras i socialnämnden.
Margareta Lundblad (V) reserverar sig mot beslutet att permanent avveckla de
33 särskilda boendeplatser på Ljungberga plan 4 till årsskiftet 15/16.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har det funnits tomma platser i särskilt boende. Socialnämnden
har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över resurserna i förhållande till
kapaciteten.
Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2015 föreslagit att
permanent avveckla de 33 särskilda boendeplatser på Ljungberga plan 4 till
årsskiftet 15/16. Personalen (cirka 30 personer) som idag arbetar på de berörda
enheterna ska erbjudas lämpliga tjänster dels på nyrenoverade Brunnsgården och
dels i vakanser som uppstår i övriga delar av förvaltningens verksamhet.
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Socialnämnden
Förvaltningen gör bedömningen att Ljungberga på sikt inte är optimalt som
äldreboende, ens med stora investeringar i form av omfattande renoveringar.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslag till beslut. Samråd har skett
med fackliga representanter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2015, arbetsutskottets protokoll
den 12 augusti 2015, § 72.
Yrkanden
Jonna Nielsen (ALT) yrkar återremittering av ärendet om att avveckla 33 platser
på plan 4 på Ljungberga.
Maria Sitomaniemi (SD) yrkar att frågan om stängning av Ljungbergas plan 4
avgörs i kommunfullmäktige istället för arr den ska avgöras i socialnämnden.
Margareta Lundblad (V) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Margareta Lundblad (V) yrkar vidare att Ljungberga i sin helhet får finnas kvar
som särskilt boende så länge behov finns.
Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Bo Ederström (M) yrkar att
socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Tilläggsyrkande
Margareta Lundbland (V) yrkar att handlingsplanerna Vägledning för
biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg och Vägledning för verkställighet
inom hemtjänst och särskilda boende i Ljungby kommun snarast ska omarbetas
och revideras både vad det gäller innehåll och språk.
Beslutsordning 1
Ordförande ställer proposition på yrkande om återremiss mot att ärendet
ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremittering.
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Justerandes sign

Ja-röst
x
x
x

Nej-röst
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Socialnämnden
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)

Margareta Lundblad (V)

x
x
x
x
x
x

Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

x
x

8 ja-röster
3 nej-röster
Nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsordning 2
Ordförande ställer proposition på yrkande om att ärendet ska hänskjutas till
kommunfullmäktige mot att nämnden ska avgöra ärendet och finner att
nämnden beslutar att nämnden ska avgöra ärendet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i socialnämnden.
Nej-röst för att ärende ska avgöras i kommunfullmäktige.
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (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

9 st ja-röster
2 st nej-röster
Nämnden beslutar att ärendet ska avgöras i nämnden.
Beslutsordning 3
Ordföranden ställer proposition på yrkande om att Ljungberga i sin helhet får
finnas kvar som särskilt boende mot att permanent avveckla de 33 särskilda
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boendeplatser på Ljungberga plan 4 till årsskiftet 15/16 och finner att nämnden
beslutat att permanent avveckla de 33 särskilda boendeplatser på Ljungberga
plan 4 till årsskiftet 15/16.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för att permanent avveckla de 33 särskilda boendeplatser på Ljungberga
plan 4 till årsskiftet 15/16.
Nej-röst för att Ljungberga i sin helhet får finnas kvar som särskilt boende.
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x

Nej-röst

x
x
x
x
x
x
x
x

7 st ja-röster
4 st nej-röster
Nämnden beslutar att permanent avveckla de 33 särskilda boendeplatser på
Ljungberga plan 4 till årsskiftet 15/16.
Beslutsordning 4
Ordföranden ställer proposition på Margareta Lundblads (V) tilläggsyrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.
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Socialnämnden
Sn § 52

Dnr SN2014/0223

Delårsbokslut 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per den 30 juni
2015.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar delårsbokslutet till och med juni 2015. Sammantaget
visar prognosen inom socialnämndens ansvarsområde ett negativt resultat på ca
5, 27 miljoner kronor vid årets slut, det vill säga en avvikelse mot budget på 1,0
procent.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse ”Driftredovisning för juni 2015 socialnämnden”, arbetsutskottets protokoll den 12 augusti 2015, § 73.
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Socialnämnden
Sn § 53

Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna fördelningsmodellen av
schablonersättningen för nyanlända flyktingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner som tar emot nyanlända flyktingar för bosättning får ersättning för
etablering och introduktion för nyanlända personer. Kommunen får ersättning
med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka
kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer.
Migrationsverket ger ingen vägledning till hur schablonersättningen ska fördelas
mellan olika nämnder/verksamheter utan det avgör varje kommun. Det förslag
som nu tagits fram bygger på en uppskattning av kostnadsfördelningen och på
undersökning av hur några andra kommuner i landet har fördelat ersättningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 13 augusti 2015.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-08-26

9(10)

Socialnämnden
Sn § 54

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om handlingsplan kopplad till rapport enligt Lex Sarah den 4 juni,
2015 - utredningsfunktionen inom barn- och ungdomsvården.
Verksamhetschefen har utifrån Lex Sarah-rapporten sammanställt en kortsiktig
handlingsplan för att åtgärda brister i verksamheten. De beslutade åtgärderna
enligt handlingsplanen följs upp och återrapporteras regelbundet till nämnden.
Under oktober/november kommer ett förslag till en långsiktig handlingsplan för
utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården att läggas fram till nämnden
för beslut.
Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess uppdrag under
mandatperioden. Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen information om
vårdplanering.
Information om hörselombud.- Det finns 18 hörselombud i Ljungby kommun. I
våras fick ombuden möjlighet att vidareutbilda sig. De hjälper med enklare
service av hörapparater.
Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en sammanställning över pågående
uppdrag 2015.
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Socialnämnden
Sn § 55

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 26 augusti 2015 § 55.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Ansökan om medel till lönebidragsanställning av samordnare, Kronobergs
Brukarråd inom missbruk- och beroende.
Antal ansökningar särskilt boende juli 2015.
Förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets begäran om utredning
2015/027402/027399.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Rapportering av ej verkställda beslut
till, kvartalsrapport för tredje kvartalet 2015; Tillsyn av HVB barn och unga vid
HVB Fyren i Ljungby kommun.
Kommnstyrelsens beslut den 18 augusti 2015, § 113, Svar på medborgarförslag
– gör om diskrummet på Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet.
Rapport av inkomna synpunkter 1 juni-30 juni 2015.
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