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Plats och tid Socialförvaltningen, Storg 6 i Ljungby, sammanträdesrum Märtasalen,
onsdagen den 20 april 2022 kl 08:00-15.30

Beslutande Bo Ederström (M), ordförande
Daniel Svensson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Jennie Uleskog (C)
Gerd Lansler (KD)
Håkan Bengtsson (S)
Margaretha Andersson (S)
Ingela Rosén (S)
Tomas Sonesson (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga deltagare Camilla Denker, socialchef
Leif Holm, verksamhetschef
Jenny Eriksson, personalföreträdare §§ 30-34
Dan Oskarsson, personalföreträdare §§ 30-34
Josefine Jernberg, Campus Ljungby § 30
Felicia Sandberg, informationssäkerhetssamordnare § 30
Solange Varela, verksamhetschef §§ 31-32
Staffan Petersson, ekonomistrateg § 33
Sofia Lagerbielke, processledare § 34
Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 34

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

IFO center, S Torgg 1 i Ljungby den 29 april 2022

Justerandes sign
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N ämnd/styrelse

Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-20

Protokollet anslås 2022-05-02

Överklagningstid 2022-05-03-2022-05-25

Anslaget nedtages 2022-05-26

Förvaringsplats IFO center, S Torgg 1 i Ljungby
för protokollet

Underskrift Ljiljana Bublik
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§28 Dnr SN

Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till dagordning för socialnämndens sammanträde 2022-04-20.

Beslutsunderlag
Utsänd ärendelista för dagens sammanträde.

Justerandes sign
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29 Dnr SN2022-0069 701

Yttrande över utdelning ur Dahlinfonden 2022

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att följa socialnämndens och kultur- och 
fritidsnämndens förslag till fördelning ur Dahlinfonden 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till 
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.

För 2022 finns 2 192 217 kronor att utdela ur fondens avkastning. Ansökningarna 
motsvarar 7 741 950 kronor. Medlen ska enligt principer som fastställts av 
kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga 
kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 1 565 869 kronor, utdelas till sociala ändamål

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-04-13 och föreslår 
socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att följa socialnämndens och kultur- 
och fritidsnämndens förslag till fördelning ur Dahlinfonden 2022.

B eslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-13.

Förslag till utdelning ur Dahlinfonden 2022.

Slutlig tilldelning av medel ur Dahlinfonden.

Sammanställning ansökningar Dahlinfonden 2022.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§30 Dnr SN2021-0239 701

God och nära vård

Beslut
Socialnämnden godkänner att etikprövningsansökan avseende projektet God och 
nära vård sker med utgångspunkt i lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Sammanfattning av ärendet
God och nära vård handlar om att skapa en vård som är nära medborgaren med 
målet om att vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 11 januari 2022 att ingå avsiktsförklaring om God och nära vård. 
Avsiktsförklaringen är upprättad mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och 
Campus Ljungby.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2022 att godkänna att 
etikprövningsansökan avseende projektet God och nära vård sker med 
utgångspunkt i lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i enlighet 
med tillämplig lagstiftning.

Projektet berör framförallt information kopplad till socialförvaltningens och 
regionens verksamhet. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner 
att etikprövningsansökan avseende projektet God och nära vård sker med 
utgångspunkt i lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i enlighet 
med tillämplig lagstiftning.

Syftet med den etikprövningsansökan som lämnas in inom ramen för 
forskningsprojektet är att möjliggöra delning av data mellan kommun och region.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-04-13 och föreslår 
socialnämnden att godkänna att etikprövningsansökan avseende projektet God och 
nära vård sker med utgångspunkt i lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-13. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.
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31 Dnr SN2022-0053 700

Nämndinitiativ gällande en julgåva

Beslut
Socialnämnden beslutar att utdela julgåva på 100 kronor i form av presentkort i 
Ljungby handeln till deltagare med funktionsvariation som utför arbete i annan 
form inom dag/daglig verksamhet i Ljungby kommun samt till Ljungby kommuns 
deltagare i arbetsmarknadsenhetens arbetsträningsprojekt.

Finansiering sker inom ramen.

Deltagare ska vara inskrivna i respektive verksamhet vid årets slut.

Reservationer
Martina Ericsson (SD) och Doris Nickel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande en julgåva till 
deltagare med funktionsvariation som utför arbete i annan form inom daglig 
verksamhet i Ljungby kommun. Socialnämnden beslutade 2022-02-23 att 
Sverigedemokraternas nämndinitiativ ska tas upp på nästkommande 
utskottssammanträde för att ta fram förslag till hur initiativet ska behandlas.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-16 att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningar för utdelning av julgåvan till deltagare med 
funktionsvariation som utför arbete i annan form inom daglig 
verksamhet/dagverksamhet i kommunen inklusive påverkan på annan verksamhet 
och finansiering.

Förvaltningen har redovisat ärende i tjänsteskrivelse 2022-04-12 och föreslå ett 
belopp på 100 kronor i presentkort till varje deltagare vilket motsvarar cirka 27 000 
kronor.

Justerandes sign
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Förvaltningen anser att deltagarna utför ett viktigt arbete i Ljungby kommun och 
bör därför vara berättigade till julgåvan och att vi ser dessa som medarbetare inom 
kommunen, samt att dem ska ha samma rättigheter. Presentkortet kommer gynna 
Ljungby handel.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-04-13 och föreslår 
socialnämnden att utdela julgåva på 100 kronor i form av presentkort i Ljungby 
handeln till deltagare med funktionsvariation som utför arbete i annan form inom 
dag/daglig verksamhet i Ljungby kommun samt till Ljungby kommuns deltagare i 
arbetsmarknadsenhetens arbetsträningsprojekt. Finansiering sker inom ramen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-13.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12.

Yrkanden
Martina Ericsson (SD) med instämmande av Doris Nickel (SD) yrkar att nämnden 
beslutar i enlighet med vad som föreslås i nämndinitiativet: att även deltagare med 
funktionsvariation som utför arbete i annan form inom daglig verksamhet i 
Ljungby kommun får en julgåva motsvarande våra andra anställda i Ljungby 
kommun.

Bo Ederström (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag med ett tillägg: Deltagare ska vara inskrivna i respektive verksamhet vid årets 
slut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Martina Ericssons (SD) 
och Doris Nickels (SD) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill bifalla Martina 
Ericssons (SD) och Doris Nickels (SD) yrkande röstar nej.

Jusl er andes sign
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Omröstningsresultat
Daniel Svensson (M), Anneli Ahlqvist (C), Jennie Uleskog (C), Gerd Lansler (KD), 
Håkan Bengtsson (S), Margaretha Andersson (S), Ingela Rosen (S), Tomas 
Sonesson (S) och Bo Ederström (M) röstar ja.

Martina Ericssons (SD) och Doris Nickels (SD) röstar nej.

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutat att bifalla detta.

JusJerandes sign
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2022-04-20

§32 Dnr SN2022-0014 700

Rapport Sysselsättningsutredning OF 2022-2031, 
information

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sysselsättningsutredning OF 2022-2031 är en del av utvecklingsplanen för OF. 
Sysselsättningsutredningen upprättas för att aktualisera socialnämndens strategi för 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Den ska utföras vart femte år 
med ett tioårsperspektiv.

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-13 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en behovs- och kravanalys avseende lokaler för daglig/dagverksamhet 
som presenteras i oktober 2022.

B eslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-13.

Sysselsättningsutredning OF 2022-2031.

Justerandes sign
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§33 Dnr SN2021-0318 041

Ekonomisk rapport

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk rapport för perioden januari-mars 2022 har upprättats. Prognosen för 
2022 pekar på ett underskott på 8,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport januari-mars 2022.

Justera Ti cirm
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§34 Dnr SN2022-0096 700

Informationsärenden - Barnens bästa - Nära vård

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Information om Barnens bästa

Ljungby kommuns processledare för ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg beskriver 
vad Barnens bästa gäller! i Kronoberg är, processen, bakgrund och syftet med att 
tillsammans ta fram arbetsmodellen Kronobarnsmodellen. Målet är att utgå från 
barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats 
av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Information om Nära vård

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för 
god och nära vård för multisjuka och äldre.

För att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården görs en omställning till 
god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas 
med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar och att vården är 
lättillgänglig och finns nära invånarna. För att det här ska bli verklighet krävs ett 
gott samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Justerandes sign
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§ 35 Dnr SN2022-0007

Pågående uppdrag 2022

Beslut
Sammanställningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning 
Denna sammanställning uppdateras löpande.

Beslutsunderlag
Pågående uppdrag.

700

pågående uppdrag.

Justérandes si<
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Redovisning av enhetsbesök 2022

Beslut
Informationen noteras.

_j ungby 
kommun

Socialnämnden

36

Sammanfattning av ärendet
Håkan Bengtsson (S) redovisar från enhetsbesök inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, OF.

Bo Ederström (M) redovisar från enhetsbesök på det särskilda boendet Åsikten.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning.

Jus^erandes sign
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§37 Dnr SN2022-0017 700

Meddelanden 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll 2022-04-20, § 37.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2022-04-20.

B eslutsunderlag
Statistik synpunkter januari-mars 2022. 

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 återkoppling. 

Rapport loggkontroll Treserva 2021. 

Resultatbalansering 2021-2022. 

Utredningsrapport - folkhälsa för unga.

JusteTandes sign
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