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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), torsdagen den 23
februari 2017 kl. 8.00 – 17.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L) för Bert-Ove Orvnäs (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Ann-Charlotte Henrysson (S) för Ulf Holmgren (S) §§ 9-del av § 21
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Margareta Engström, verksamhetschef §§ 9-14
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 13, 16-17
Emelie Edberg, sektionschef, § 14
Nihad Hodzic, verksamhetschef §§ 15-22
Katrin Nilsson, socialrättsjurist § 15
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg §§ 18-19
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 20
Paul Kowalski (S) ersättare
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare
Doris Nickel (SD) ersättare
Thomas Ragnarsson (M)

Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 2 mars 2017

Paragrafer

9-22

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Thomas Ragnarsson (M)
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Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 februari 2017

Överklagningstid

4 mars- 24 mars 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

27 mars 2017

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 9
Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden godkänner dagordning med följande extraärende: Ansökan från
Lilla Bangkok AB om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till
allmänheten.
Ärende 15, Enhetsbesök, återrapportering, utgår och tas upp vid nästa
sammanträde den 22 mars 2017.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns med följande extraärende:
Ansökan från Lilla Bangkok AB om stadigvarande tillstånd för alkoholservering
till allmänheten.
Vidare föreslår ordföranden att ärende 15, Enhetsbesök, återrapportering, utgår
och tas upp vid nästa sammanträde den 22 mars 2017.
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Socialnämnden
Sn § 10
Ansökan från Lilla Bangkok AB om stadigvarande tillstånd för
alkoholservering till allmänheten
Beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Lilla
Bangkok AB stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av
alla tillståndspliktiga alkoholdrycker i restaurang och uteservering samt catering.
Tillståndet omfattar en serveringstid mellan kl. 11.00 och kl. 1.00 alla dagar i
veckan.
Paragrafen justeras omedelbart.
Motivering
Socialnämnden delar förvaltningens bedömning och anser att Lilla Bangkok AB
uppfyller alkohollagens krav.
Sammanfattning av ärendet
Lilla Bangkok AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker mellan kl. 11.00 och kl. 1.00 alla dagar i veckan i restaurang och
uteservering samt catering, Storgatan 21 i Ljungby.
Redogörelse
Alkoholhandläggaren föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande den 13 februari 2017.
Delar av yttrandet omfattas av sekretess enligt avdelning V, 30 kap 20 §
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
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Socialnämnden
Sn § 11
Justering av vägledningen för biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen (SoL)/äldreomsorg
Beslut
Socialnämnden fastställer reviderad handlingsplan vägledningen för
biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Treservas införande samt organisatoriska förändringar finns
behov av att justera vägledningen biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg.
Vidare har förvaltningen påbörjat införandet av Socialstyrelsens
utredningsmodell, IBIC (Individens Behov I Centrum), vilket påverkar
utredningarnas utformning och rubriksättning.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 7 februari 2017 inklusive bilaga,
arbetsutskottets protokoll den 15 februari 2917, § 12.
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Socialnämnden
Sn § 12
Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025
Beslut
Socialnämnden fastställer Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 20172025.
Sammanfattning av ärendet
Tvärgrupp äldre har tagit fram Äldrestrategin på uppdrag av ledningsgruppen
för samordning av länets hälso-och sjukvård och socialtjänst i Kronobergs län.
Äldrestrategin är framtagen för att skapa en gemensam grund för bästa möjliga
hälsa samt vård, omsorg och rehabilitering för de äldre i Kronobergs län.
Målgruppen för Äldrestrategin är personer som är 65 år eller äldre som har
permanent eller tillfällig nedsättning i sitt funktionstillstånd till följd av
åldrande, skada eller sjukdom.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 februari 2017 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 15 februari 2017, § 15.
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Socialnämnden
Sn § 13
Avtalsuppföljning LOV 2016
Beslut
Socialnämnden godkänner åtgärderna i rapporten Avtalsuppföljning hemtjänst
LOV 2016.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en uppföljning av utförare av hemtjänst. Uppföljningen
är en avtalsuppföljning som tar sin grund i förfrågningsunderlaget för
godkännande av LOV-företag.
Redogörelse
Förvaltningen redovisar ärendet utifrån beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2017 inklusive bilagor.
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Socialnämnden
Sn § 14
Utvärdering av projektet nattillsyn/nattro
Beslut
Socialnämnden godkänner utvärderingen av projekt Nattro.
Socialnämnden beslutar att införa insatsen ”webkamera” i ordinarie verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en utvärdering av projektet med tillsyn på natten via
webkamera som startade hösten 2015. Projektet med tillsyn på natten via
webkamera startade hösten 2015.
Syftet med projektet är att inte störa omsorgstagarens sömn under natten men
ändå erbjuda tryggheten av tillsyn och värna om den enskildes integritet.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 19 december 2016, arbetsutskottets protokoll
den 15 februari 2017, § 20.
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Socialnämnden
Sn § 15
Delegationsordning för socialnämnden – ny struktur
Beslut
Socialnämnden fastställer delegationsordning att gälla från och med
beslutsdatum med följande tillägg:
- Beslut angående anmälan om behov av offentligt biträde.
- Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig.
- Beslut om försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial
av värde som understiger 100 000 kronor.
- Beslut om försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial
av värde som understiger 10 000 kronor.
- Yttranden till polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en
migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen, om
uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om exempelvis
uppehållstillstånd.
- Rätt att teckna hyresavtal för socialförvaltningen i högst fem år.
- Rätt att teckna hyresavtal för socialförvaltningen i högst tio år.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för socialnämnden
med ny struktur.
Redogörelse
Socialrättsjuristen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget och
tillägger vidare att hon har gjort ytterligare tillägg. Nedan följer en kort
redovisning i punktform över de tillägg som gjorts:
- Beslut angående anmälan om behov av offentligt biträde.
- Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig.
- Beslut om försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial
av värde som understiger 100 000 kronor.
- Beslut om försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial
av värde som understiger 10 000 kronor.
- Yttranden till polismyndighet, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en
migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller regeringen, om
uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om exempelvis
uppehållstillstånd.
- Rätt att teckna hyresavtal för socialförvaltningen i högst fem år.
- Rätt att teckna hyresavtal för socialförvaltningen i högst tio år.
Yrkanden
Martina Ericsson (SD) yrkar att beslut om försäljning av förbrukade inventarier
och överskottsmaterial av värde som understiger 100 000 kronor samt beslut om
Justerandes sign
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Socialnämnden
försäljning av förbrukade inventarier och överskottsmaterial av värde som
understiger 10 000 kronor delegeras till socialnämndens ordförande.
Bo Ederström (M) yrkar att beslut om försäljning av förbrukade inventarier och
överskottsmaterial av värde som understiger 100 000 kronor delegeras till
socialchef. Vidare yrkar han att beslut om försäljning av förbrukade inventarier
och överskottsmaterial av värde som understiger 10 000 kronor delegeras till
respektive verksamhetschef.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans egna yrkanden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till delegationsordning för socialnämnden samt
tillägg till föreslagen delegationsordning.
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Socialnämnden
Sn § 16
Förstudie boende Holmsborg
Beslut
Socialnämnden godkänner situationsplan och kostnadsberäkning.
Socialnämnden inleder projektering och upphandling av byggnation av en
gruppbostad och fyra radhus på Holmsborgsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2016 redogjort
för ärendet.
Den 19 oktober 2016 fattade socialnämnden beslut om förstudie för ersättning
av LSS bostäder Holmsborg. Inom Holmsborgsområdet finns i dag fyra
byggnader för bostadsändamål men samtliga är i mycket dåligt skick.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2016, arbetsutskottets
protokoll den 15 februari 2017, § 13.
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Socialnämnden
Sn § 17
Internkontrollplan 2017
Beslut
Socialnämnden tillför följande interna kontroller socialnämndens
internkontrollplan för 2017:
Ensamkommande barn, verkställighet:
- Risk för att personal inom HVB-ensamkommande saknar rätt
kompetens.
- Risk för att lagstiftning och rutiner inom arbetsmiljöområdet inte följs på
HVB-ensamkommande.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS), verkställighet:
- Risk för att personal som arbetar med komplexa ärenden inom LSS
saknar rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra
arbete.
Missbruks- och beroendevård, verkställighet:
- Risk för att en eftervårdsplan saknas och/eller inte uppfylls i samband
med placeringar inom missbruks- och beroendevård.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är en del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att
påverka organisationens beteende i önskad riktning avseende resultat,
effektivitet och ekonomi.
Socialförvaltningen har formulerat förslag på kontroller och gjort en riskanalys
(bedömning av konsekvenser och sannolikhet) för nio kryssade
verksamhetsområdena och utifrån ledamöters förslag till kontroller enligt bilaga.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 inklusive bilaga,
arbetsutskottets protokoll den 15 februari 2017, § 14.
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Socialnämnden
Sn § 18
Bokslut 2016
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelse, mål och nyckeltal för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens bokslut för 2016.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens verksamhetsberättelse, mål och nyckeltal 2016, arbetsutskottets
protokoll den 15 februari 2017, § 16.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-02-23

14(17)

Socialnämnden
Sn § 19
Ekonomisk uppföljning - handlingsplan
Beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplanen och ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med uppdaterad handlingsplan efter analys ”Kostnad per brukare” är
färdig.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar ett underskott i 2016 års bokslut. Utifrån nämndens
uppdrag har förvaltningen upprättat ett förslag till handlingsprogram för att
uppnå en budget i balans.
I förslaget redovisas åtgärder förvaltningen redan vidtagit och åtgärder
förvaltningen kommer att vidta för att åstadkomma budget i balans för 2017.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens föslag till handlingsplan daterat den 14 februari 2017,
arbetsutskottets protokoll den 15 februari 2017, § 17.
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Socialnämnden
Sn § 20
Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer
för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun
Beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse daterad den 20 februari 2017
som eget yttrande till miljö- och byggförvaltningen med följande ändring: Den sista
meningen i fjärde stycket på sidan 2 får följande lydelse: ”Förvaltningen uppskattar
behovet initialt till cirka 200 lägenheter utöver de redan befintliga inhyrda
lägenheterna.”
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2011-2015 och
har nu tagit fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram. Kommunstyrelsen
har översänt förslaget till socialnämnden för synpunkter.
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande begär att
prognosen för särskilda boendeformer för äldre fram till 2035 ökas till 60-120
platser.
Bo Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Håkan Bengtsson (S) yrkar på följande redaktionella ändring i förvaltningens
förslag till yttrande: Den sista meningen i fjärde stycket på sidan 2 får följande
lydelse: ”Förvaltningen uppskattar behovet initialt till cirka 200 lägenheter utöver
de redan befintliga inhyrda lägenheterna.”
Beslutsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Margareta Lundblads (V) och sitt eget
yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Beslutsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Håkan Bengtssons (S) yrkande och finner att
nämnden beslutat enligt detta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 20 februari 2017 inklusive bilagor.
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Socialnämnden
Sn § 21
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson Gauffin (S) informerar från brottsförebyggande rådets senaste
sammanträde.
Redovisning av pågående uppdrag.
Sektionschefen informerar om nulägessituation på HVB – ensamkommande.
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Socialnämnden
Sn § 22
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 23 februari 2017 § 22.
Sammanfattning av ärendet
Familjefrid Kronoberg: Aktuell Familjefrid statistik 2016 samt
verksamhetsberättelse för 2016.
Information om Infogeneratorn som hjälper de som arbetar mot våld i nära
relationer med anpassad och kvalitetssäkrad information om våld på 24 olika
språk.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Begäran om handlingar inför
inspektion på HVB Fyren samt HVB Hammaren.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2017: Utveckling av budgetprocessen
2018.
Region Kronoberg byter webbplats.
Slutligt förslag till Överenskommelse mellan Region Kronoberg och
länets kommuner gällande rutin för patienter med trakeostomi i Kronobergs län
2015 – 2018.
Sveriges Kommuner och landsting: Meddelande från styrelsen – Handlingsplan
för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025.
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