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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 22
mars 2017 kl. 8.00 – 17.15. Ajournering kl. 13.40-13.45.

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)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 23-24
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 24
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 25, § 29 pkt 1
Malin Söderberg, vik. sektionschef § 27
Paul Kowalski (S) ersättare
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
En åhörare § 23- del av § 27

Anneli Ahlqvist (C)
Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 april 2017

Paragrafer

23-30

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

Justerandes sign
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Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

22 mars 2017

Överklagningstid

7 april- 28 april 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

2 maj 2017

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 23
Yttrande – samråd vindkraftsplan
Beslut
Socialnämnden avstår från att yttra sig över vindkraftsplanen då ärendet ej rör
socialnämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att vindkraftsplanen för Ljungby
kommun ska revideras. Ett planförslag är nu framtaget och den 10 januari 2017
tog kommunstyrelsen beslut om samråd.
Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse den 8 februari 2017 med förslag
till yttrande.
Socialnämnens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 mars 2017, § 25, och
föreslår att socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse den 8 februari
2017 som eget yttrande till miljö- och byggförvaltningen.
Yrkanden
Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Margareta Lundblad (V) och Jonna
Nielsen (ALT) yrkar att socialnämnden avstår från att yttra sig över
vindkraftsplanen då ärendet ej rör socialnämndens verksamhetsområde.
Anneli Ahlqvist (C) med instämmande av Thomas Ragnarsson (M) yrkar att
socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer yrkanden under proposition och finner att Anneli Ahlqvists
(C) m.fl. yrkande har antagits.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Anneli Ahlqvist (C) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L)
Håkan Bengtsson (S)
Justerandes sign

Ja-röst
X
X
X

Nej-röst

X
X
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Emma Johansson Gauffin (S)

Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

X
X
X
X
X
X

Med 3 ja-röster och 8 nej-röster beslutar socialnämnden att avstå från att yttra sig
över vindkraftsplanen.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 24
Politiska viljeinriktningar för bostäder/verksamhetslokaler
Beslut
Socialnämnden antar Politisk viljeinriktning särskilt boende äldreomsorg,
Politisk viljeinriktning boende, förutom särskilda boende äldreomsorg och
Politisk viljeinriktning bostad med socialt kontrakt samt beslutar att dessa delges
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna har fått i uppdrag av kommunledningsförvaltningen att ta fram
politiska viljeinriktningar för bostäder/verksamhetslokaler. De politiska
viljeinriktningarna kommer sedan att sammanställas till en verksamhetsplan för
Ljungby kommun.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 mars 2017, § 26, och
föreslår att socialnämnden antar politiska viljeinriktningar för
bostäder/verksamhetslokaler samt att dessa delges kommunstyrelsen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2017 inklusive bilagor,
arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 26.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 25
Ekonomisk uppföljning - handlingsplan
Beslut
Socialnämnden fastställer den reviderade handlingsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Sista prognosen för förvaltningen i slutet av 2016 pekade på minusresultat med
6,9 mkr för helåret. Socialnämnden gav uppdrag åt förvaltningen att återkomma
med redovisning av förslag på åtgärder för att nå budget i balans 2017. Bokslut
för 2016 visar minusresultat på 6,5 mkr.
Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till handlingsplan den 23
februari 2017. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med en uppdaterad
handlingsplan efter analys ”Kostnad per brukare” är färdig. Handlingsplanen har
nu uppdaterats.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 mars 2017 och
föreslår att socialnämnden fastställer den reviderade handlingsplanen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens föslag till uppdaterad handlingsplan daterat den 10 mars 2017,
arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 27.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 26
Finsam/Sunnerbo samordningsförbund
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ingå i Sunnerbo
samordningsförbund från och med den 1 juli 2017.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förbundsordning för
Sunnerbo samordningsförbund daterad den 1 juli 2017 samt att utse ledamot att
ingå i förbundsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns fullmäktige ställde sig i juni 2016 positivt att ingå i
samordningsförbund för finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet
(Finsam) tillsammans med Älmhults och Markaryds kommuner och övriga
ingående parter (arbetsförmedling, försäkringskassan och Region Kronoberg).
Finsam byter namn till Sunnerbo samordningsförbund från och med den 1 juli
2017.
Föreligger nu förslag på förbundsordning, Sunnerbo samordningsförbund,
utarbetad gemensamt av parterna med förslag att förbundet bildas med start den
1 juli 2017 förutsatt att alla ingående parter godkänner förbundsordningen.
Finansiering för ingående i förbundet beslutas om i särskild ordning då beloppen
ej är fastställda av övriga huvudmän. Socialnämnden har tidigare fastslagit att
det är sannolikt att finansiering hämtas från konto för försörjningsstöd.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2017 inklusive bilagor.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 27
Sammanfattning av situationen kring ensamkommande ungdomar i
Ljungby kommun med förslag om åtgärder
Beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att omedelbart påbörja en successiv
omställning från kommunala HVB för ensamkommande till högre andel
kommunala stödboenden (inklusive utslussningslägenheter) för denna målgrupp.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att intensifiera arbetet för att hitta
boendelösningar till ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd utan
omsorgsbehov samt verka för att målgruppen integreras med mötesplats för
gruppen nyanlända vuxna med familjer.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att successivt avveckla särskild
gruppindelning av handläggningen för ensamkommande barn och unga i takt
med att gruppen ensamkommande minskar i antal.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med nulägesbeskrivning
och analys i denna fråga igen vid nämndens oktobersammanträde 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en sammanställning av situationen kring
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Ljungby kommun med förslag
om åtgärder.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 och föreslår
socialnämnden:
- Att uppdra åt förvaltningen att omedelbart påbörja en successiv
omställning från kommunala HVB för ensamkommande till högre andel
kommunala stödboenden (inklusive utslussningslägenheter) för denna
målgrupp.
-

Justerandes sign

Att uppdra åt förvaltningen att intensifiera arbetet för att hitta
boendelösningar till ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd utan
omsorgsbehov samt verka för att målgruppen integreras med mötesplats
för gruppen nyanlända vuxna med familjer.
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-

Att uppdra åt förvaltningen att successivt avveckla särskild
gruppindelning av handläggningen för ensamkommande flyktingbarn
och ungdomar i takt med att gruppen ensamkommande minskar i antal.

-

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med nulägesbeskrivning och
analys i denna fråga igen vid nämndens oktobersammanträde 2017.

Formella yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Bo Ederström (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Ajournering
Håkan Bengtsson (S) begär ajournering för överläggning inom partigruppen.
Sammanträdet ajourneras kl.13.40-13.45.
Beslutsordning 1
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Ederströms (M) yrkande.
Nej-röst för Margareta Lundblads (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x

Nej-röst

x
x
x
x
x
X
X

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Materiella yrkanden
Doris Nickel (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign
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Socialnämnden
Bo Ederström (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning 2
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Reservation
Doris Nickel (SD) reserverar sig mot nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2017, sekretess.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 28
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Beslut
Socialnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 2016 samt mål och
strategier för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 och föreslår att
socialnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 2016 samt mål och
strategier för 2017.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för 2016, arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2017,
§ 28.

Justerandes sign
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Sn § 29
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk rapport februari 2017.
Information om stödboendet Åvillans planerade förändring.
Redovisning av pågående uppdrag.
Återrapportering av nämndens enhetsbesök.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 30
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 22 mars 2017 § 30.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om pedagogisk måltid till gruppboende.
Brev från personalen på HVB ensamkommande.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Information om förändrat sätt att
kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal. Meddelande: IVO genomför
inspektion på HVB Fyren samt HVB Hammaren den 29 och 30 mars 2017.
Länstrafiken Kronoberg: Kommunalt regelverk för färdtjänst samt förslag till
reviderat regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Beslut om ny fördelning av anvisningar till
kommuner i Kronobergs län år 2017.
Migrationsverkets brev angående uppdrag att anvisa kommuner att ta emot
nyanlända.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): återkoppling avseende finansiering
av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad socialtjänst.

Justerandes sign

