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LJUNGBY
KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-09-23

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 23 
september 2020 kl 8.00-14.45

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande 

Anneli Ahlqvist (C)

Lars Nordqvist (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Ulla-Britt Storck (S) för Göran Fransson (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga Greger Larsson, socialchef
deltagande

Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 63

Harriet Kristensson, SAS § 65 p 2

Elina Salomonsson, tekniska förvaltningen § 65 p 2

Linda Farkas, kvalitetsstrateg § 65 p 4

Birgitta Bergsten, barn- och utbildningsförvaltningen § 65 p4

Marlene Stenqvist, personalavdelningen § 65 p 5

Åhörare

Justerare Doris Nickel (SD)

Justeringens
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 oktober 2020

Paragrafer 61-66
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Ordförande

Justerare Doris Nickel (SD)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-09-23 
Tillkännagivandet
publicerat 2020-10-05

Överklagningstid 2020-10- 06 - 2020-10-27

Tillkännagivandet
avpublicerat 2020-10-28
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik
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SN § 62

Fastställande av dagordning

Beslut
Information från brottsförebyggande rådet tas upp som extra 
informationsärende.

Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.
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SN § 63

Nytt LSS-gruppboende

Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget att öppna ett nytt LSS-gruppboende i 
befintliga lokaler på Ljungfältsgatan (Fyrens lokaler) samt att beslutet 
finansieras inom befintlig ram.

Socialnämnden ändrar planeringen för två nya gruppbostäder (socialnämndens 
beslut 2019-03-20, § 25) till en ny gruppbostad.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen, OF, har möjlighet att överta lokalerna där idag HVB- 
verksamheten, Fyren, har verksamhet. Fyrens lokaler ligger vägg i vägg med 
befintligt LSS-boende. Fyren flyttar från de lokaler som de nyttjar i dagsläget 
vilket möjliggör öppnade av ett nytt LSS-boende. Öppnandet betyder att de 
brukare som idag bor på andra boenden vars service/insats inte fullt ut kan 
anpassas till brukarens behov (beroende på verksamhetens inriktning- ex. 
servicebostad) på ett kostnadseffektivt sätt, kan bo i en mer anpassad 
boendeform samt att förvaltningen kan verkställa beslut om boende som idag 
inte kan verkställas på grund av platsbrist.

Öppnande av ny LSS-bostad leder även till att kommunen sparar in på kostnader 
för framtida externa placeringar som beror på platsbrist och därmed undviker 
risken att beläggas med vite (IVO vitesbelägger ifall kommunen inte skyndsamt 
kan erbjuda lämpligt boende utan giltigt skäl. Till giltiga skäl hör inte platsbrist).

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-02 och föreslår att 
socialnämnden godkänner förslaget att öppna ett nytt LSS-gruppboende i 
befintliga lokaler på Ljungfältsgatan (Fyrens lokaler) samt att beslutet 
finansieras inom befintlig ram. Socialnämndens arbetsutskott föreslår vidare att 
socialnämnden ändrar planeringen för två nya gruppbostäder (socialnämndens 
beslut 2019-03-20, § 25) till en ny gruppbostad.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20 inklusive bilaga, 
samma datum samt arbetsutskottets protokoll 2020-09-02, § 77.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 64

Inriktning 2025

Beslut
Socialnämnden fastställer inriktning 2025 enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Inriktningsdokument för socialtjänsten 2025 har sin utgångspunkt i Ljungby 
kommuns fastlagda visionsmål. Dokumentet formulerar mål och uppdrag samt 
inriktning utifrån socialtjänstens egna unika förutsättningar och där fokus ligger 
på förebyggande och främjande åtgärder.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan fastställa inriktning 2025 i 
enlighet med förvaltningens förslag och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat att fastställa inriktningsdokument enligt förslag.

Beslutsunderlag
Inriktning för socialtjänsten i Ljungby kommun 2025.
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SN § 65

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra 
aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga handlingar.

Presentation av Haraberget

Ljungby kommun utvecklar ett nytt område centralt i Ljungby med ny förskola 
inklusive nattis, 7-9 skola samt ett särskilt boende med trygghetslägenheter. 
Harabergsområdet ligger utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och 
vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar 
stort.

Lars Nordqvist (M) informerar från brottsförebyggande rådets senaste möte.

Information om Barnens Bästa

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och 
samarbete med varandra för barnens bästa. Nu testas praxismodellen, testerna 
pågår den 1 september till den 30 november och görs i liten skala i samtliga åtta 
kommuner och i delar av hälso- och sjukvården. Parterna ska komma fram till 
gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Målet är att utgå från 
barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade.

Information om verksamhetsplan för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Den 15 maj 2020 antog kommunstyrelsen verksamhetsplan för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Enligt arbetsmiljölagen är politikerna ytterst ansvariga för 
arbetsmiljön i en kommunal verksamhet. HR informerar om verksamhetsplanen 
och dess innebörd för nämnden.

Pågående uppdrag
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Nämnden far vid varje sammanträde en sammanställning av pågående uppdrag. 
Denna sammanställning uppdateras löpande.

Enhetsbesök, återrapportering
Nämnden har utsett kontaktpolitiker för respektive område. Enhetsbesök är för 
tillfället pausade på grund av Coronaviruset.
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SN § 66

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 23 september 2020 § 66.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-09-23 publicerade på extranätet:

Barnens bästa gäller i Kronoberg: Nyhetsbrev september 2020.

Demokratiberedningen, skrivelse 2020-08-25, Kommunala råd.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Rapport ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS rapporteringsperiod 31 augusti 2020.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, meddelande: 
Högutbildade behandlas bättre i kontakter med kommunal förvaltning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: protokollsutdrag 2020-09-01, § 95, 
Återrapportering av uppdrag om arbetsintegrerade sociala företag.

Migrationsverket: Information om reviderad årsplanering och mottagandet av 
kvotflyktingar.

Socialstyrelsen: Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården 2020-2024.

Statistik över inkomna synpunkter.
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