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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 23
november 2016 kl. 8.00 – 14.15

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Nihad Hodzic, verksamhetschef
Katrin Nilsson, socialrättsjurist § 71
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 73
Per Svensson, sektionschef §§ 75-76
Jonas Sjöholm, ekonom § 77
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 78, § 79 pkt 1
Margareta Engström, verksamhetschef § 79 pkt 1,
Göran Andersson, IT-strateg § 79 pkt 2
Jessica Johansson, Anni Petersson, Marie Persson, Veronica
Andersson och Huub Tacke, förvaltningens ambassadörer § 79 pkt 5
Linda Farkas, kvalitetsstrateg § 79 pkt 6
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Doris Nickel (SD) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare
Paul Kowalski (S) ersättare
Martina Ericsson (SD)

Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 december 2016

Paragrafer

71-80

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)
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Socialnämnden

Justerare

Martina Ericsson (SD)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 november 2016

Överklagningstid

7 december - 28 december 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

29 december 2016

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 71

Hantering av delegerade ärenden och sekretessmeddelanden
Beslut
Socialnämnden beslutar att delegationspärmen hanteras av utsedd justerare
varvid ett eller två ärenden väljs för muntlig redovisning vid nästa
nämndsammanträde. Pärmen finns tillgänglig vid sammanträdet.
Meddelandepärmen cirkulärar under sammanträdet mellan samtliga ledamöter.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit att socialnämnden beslutar att
delegationspärmen endast hanteras av utsedd justerare under sammanträdet
varvid ett eller två ärenden väljs för muntlig redovisning vid nästa
nämndsammanträde.
Vidare har arbetsutskottet föreslagit att meddelandepärmen cirkulärar under
sammanträdet mellan samtliga ledamöter.
Yrkande
Ordföranden yrkar ändring av arbetsutskottets förslag så att beslut enligt punkt 1
får följande lydelse: Socialnämnden beslutar att delegationspärmen hanteras av
utsedd justerare varvid ett eller två ärenden väljs för muntlig redovisning vid
nästa nämndsammanträde. Pärmen finns tillgänglig vid sammanträdet.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden
antagit yrkandet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 2 oktober 2016, § 90.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 72
Ordinarie sammanträdesdagar 2017
Beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt nedan:
Datum för socialnämnden: den 25 januari, 23 februari, 22 mars, 19 april, 31 maj,
21 juni, 23 augusti, 27 september, 18 oktober, 29 november och 13 december.
Datum för arbetsutskottet: den 18 januari, 15 februari, 1 mars, 15 mars, 5 april, 3
maj, 17 maj, 7 juni, 2 augusti, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 1
november, 15 november och 6 december.
Sammanfattning av ärendet
Ordinarie sammanträdesdagar för 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till ordinarie sammanträdesdagar 2017.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 73
Yttrande, samråd av verksamhetsplan för klimatanpassning
Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens yttrande daterat den 20 oktober 2016
och skickar det till miljö- och byggförvaltningen som eget yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen har utarbetat policy för
klimatanpassning, handlingsplan klimatanpassning samt verksamhetsplan för
klimatanpassning.
Verksamhetsplanen är utskickad för samråd till berörda nämnder, kommunala
bolag samt kommunens säkerhetssamordnare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande den 20 oktober 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 2 oktober, § 87.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 74
Återbrukshus – steg 2
Beslut
Socialnämnden beslutar att inleda arbete med steg 2 tillsammans med tekniska
förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden och tekniska nämnden beslutade under oktober månad 2015 att i
samarbete med varandra starta en återbruksverksamhet på Bredemad. Beslutet
ska verkställas genom att starta arbete med steg 1 och samtidigt arbeta vidare
med steg 2.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2016, § 95.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 75
Svar på motion ”Starta utbildning för nyanlända i Ljungby”
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på motion och överlämnar
utredningen till kommunfullmäktige med förslag om att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Motivering
Utifrån förvaltningens utredning som underlag görs bedömningen att det i
nuläget inte finns tillräckligt starka skäl för att starta upp samhällsorientering i
egen regi.
Sammanfattning av ärendet
I en motion inlämnad till kommunfullmäktige den 18 april 2016 yrkar
Sverigedemokraterna att Ljungby kommun utreder och startar den första
samhällsorienteringen för nyanlända i kommunens regi.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande i ärendet, arbetsutskottets protokoll den 16
november 2016, § 93.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 76
Förslag på nya riktlinjer för julpeng
Beslut
Socialnämnden fastställer nya riktlinjer för julpeng.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för julpeng. Syftet med
de nya riktlinjerna är att alla föräldrar ska ha samma möjlighet att ge en gåva till
sitt barn.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor, arbetsutskottets protokoll
den 16 november 2016, § 94.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 77
Ansökan om bidrag från pensionärsorganisationen SPF Agunnaryd
Socialnämnden tillstyrker ansökan.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick formell ansökan om bidrag från SPF Agunnaryd den 4
november 2016. Sista ansökningsdag var den 1 juni 2016. Bortsätt från att de
skickat in handlingarna för sent så uppfyller föreningen samtliga kriterier och är
berättigad till 2 900 kronor i bidrag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 16 november 2016, § 96.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 78
Detaljbudget och mål 2017
Beslut
Socialnämnden fastställer budget 2017 samt förvaltningsmål.
Sammanfattning av ärendet
I juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för varje nämnd. Därefter
jobbar nämnd och förvaltning med att ta fram en detaljerad budget som håller
sig inom den tilldelade ram. Budgeten ska även innehålla en verksamhetsplan,
där verksamhetens mål kopplas till de resurser som nämnden har fått tilldelat.
Nämndens beslutade budget redovisas som en information i kommunfullmäktige
i december.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 16 november 2016, § 97.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 79
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomistrategen informerar om att prognosen för 2016 pekar på ett underskott
på ca 3,3 miljoner kronor.
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om IT-säkerheten när det
gäller rutiner för journalföring.
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda formerna och förutsättningarna för
nuvarande och framtida behov av socialpsykiatri och LSS-boende. Den
ansvariga handläggaren informerar om genomförandet av uppdragets olika
delar.
Information om möjlighet till samverkan kring hantering av hjälpmedel.
Socialförvaltningen har utsett tolv ambassadörer för äldreomsorgen och omsorgen.
Ambassadörerna är medarbetare som arbetar inom LSS-verksamheten och
äldreomsorgen. De arbetar för att höja vård- och omsorgsyrkenas status genom
att berätta om sina jobb. Ambassadörerna deltar på introduktionsdagar och andra
arrangemang både internt och externt.

Information om gemensam alkoholhandläggning med Markaryd och Älmhult.
Återrapportering av pågående uppdrag är en stående punkt på dagordningen.
Sammanställningen uppdateras löpande.
Information från brottsförebyggande rådet.
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Socialnämnden
Sn § 80
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 23 november 2016 § 80.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om fördelning av anvisningarna till
kommuner i Kronobergs län år 2017.
Migrationsverkets skrivelse daterad den 10 november 2016 ”Flera åtgärder
effektiviserar handläggningen av statliga ersättningar för asylsökande”.
Markaryds kommun, kommunfullmäktiges samt socialnämndens beslut
angående utökning av Markaryds samordningsförbund med kommunerna
Ljungby och Älmhult.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Beslut angående tillsyn av
socialnämndens utredningar enligt lex Sarah. IVO avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några åtgärder; Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS för tredje kvartalet 2016.
Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets möte den 3 november 2016.
VågaVa: kvartalssammanställning för tredje kvartalet 2016.

Justerandes sign

