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Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 24 
mars 2021 kl 8.00-17.00, ajoumering kl. 10.05-10.10

Beslutande Anneli Ahlqvist (C), ordförande 

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Tomas Sonesson (S) för Göran Fransson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga Greger Larsson, socialchef
deltagande

Harriet Kristenson, SAS §§ 30-33 

Patrik Moberg, kvalitetstrateg § 31, § 33 

Linda Farkas, kvalitetstrateg § 31, § 33 

Valentina Kulevska, MAS § 33 

Solange Varela, verksamhetschef OF § 38 p 2

Åhörare

Justerare aretha Andersson (S)

Justeringens
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 30 mars 2021

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

28-40

Anneli Ahlqvist (C)

Justerandes sign
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Justerare
Wyr

Margaretha Andersson (S)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-24

2021-03-31
Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

2021-04-01-2021-04-22

2021-04-23

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Justerandes sign
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SN § 28

Fastställande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning godkänns med tillägg av övrig fråga anmäld av Håkan 
Bengtsson (S).

Sammanfattning av ärendet

Håkan Bengtsson (S) anmäler en övrig fråga. Frågan gäller Trivselgruppen 
Lagan.

4(20)

Justerandes sign



TXX LJUNGBY 
■saaöK- KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-03-24

5(20)

Socialnämnden

SN § 29

Samarbetsavtal om kommungemensam 
alkoholhandläggning mellan Ljungby, Älmhult och 
Markaryd

Beslut

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anpassa och omförhandla 
befintligt samarbetsavtal om kommungemensam alkoholhandläggning samt att 
undersöka förutsättningarna för samarbete med ytterligare kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Markaryds kommun har sagt upp samarbetsavtalet om kommungemensam 
alkoholhandläggning. Avtalet slöts mellan Ljungby, Älmhult och Markaryd och 
ingicks enligt 9 kap 6 § alkohollagen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 27, och 
föreslår socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa och 
omförhandla befintligt samarbetsavtal om kommungemensam 
alkoholhandläggning samt att undersöka förutsättningarna för samarbete med 
ytterligare kommuner.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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

Samarbetsavtalet om kommungemensam alkoholhandläggning mellan Ljungby, 
Älmhult och Markaryd samt uppsägning av avtalet från Markaryds kommun 
2021-03-05, arbetsutskottets protokoll 2021-03-17, § 27.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 24 
mars 2021 kl 8.00

Beslutande Anneli Ahlqvist (C) ordförande 

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Tomas Sonesson (S) för Göran Fransson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga Greger Larsson, socialchef
deltagande

Harriet Kristenson, SAS

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Margaretha Andersson (S)

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby den 24 mars 2021

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerandes sign
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Socialnämnden

Justerare Margaretha Andersson (S)

TILLKANNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-24
Tillkännagivandet
publicerat 2021-03-25

Överklagningstid 2021-03-26—2021-04-16

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

2021-04-19

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Anna Lindholm

Justerandes sign
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Ärendelista
Remiss Kulturplan Ljungby kommun.......................................................................4
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Socialnämnden

SN §30

Remiss Kulturplan Ljungby kommun

Beslut

Socialnämnden tar socialförvaltningens yttrande daterat 2021-02-25 som sitt 
eget med följande tillägg: Socialnämnden uppmärksammar kultur- och 
fritidsnämnden på föreningen Ibh Rushd då det kan firmas oegentligheter med 
denna förening som strider mot barnkonventionen. Socialnämnden ber därför 
kultur- och fritidsnämnden att granska inte bara denna förening utan även andra 
föreningar. Studieförbund som motverkar mänskliga rättigheter och demokrati 
ska inte erhålla medel.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter om remissutgåvan av 
verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 2021-2024. I förvaltningens 
yttrande 2021-02-25 redovisas de synpunkter förvaltningen vill lyfta fram i 
remissvaret till kultur-och fritidsnämnden.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 32, och 
föreslår socialnämnden att ta socialförvaltningens yttrande daterat 2021 -02- 
25 som sitt eget.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkanden
Martina Ericsson (SD) med instämmande av Doris Nickel (SD) yrkar följande 
tillägg till förvaltningens förslag till yttrande: ”Socialnämnden uppmärksammar 
kultur- och fritidsnämnden på föreningen Ibh Rushd då det kan finnas 
oegentligheter med denna förening som strider mot barnkonventionen. 
Socialnämnden ber därför kultur- och fritidsnämnden att granska inte bara denna

Justerandes si
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Socialnämnden

förening utan även andra föreningar. Studieförbund som motverkar mänskliga 
rättigheter och demokrati ska inte erhålla medel.”

Håkan Bengtsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag utan tillägget.

Ajoumering

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om socialnämnden beslutar i enlighet med Martina 
Ericssons (SD) och Doris Nickels (SD) yrkande eller Håkan Bengtssons (S) 
yrkande och finner genom acklamation att socialnämnden har beslutat i enlighet 
med Håkan Bengtssons (S) yrkande.

Omröstning har begärts och ska verkställas.

Den som vill att socialnämnden ska besluta i enlighet med Martina Ericssons 
(SD) och Doris Nickels (SD) yrkande röstar ja.

Den som vill att socialnämnden ska besluta enligt Håkan Bengtssons (S) 
yrkande röstar nej.

Ordföranden finner genom acklamation att socialnämnden godkänt den 
propositionsordningen.

Omröstningen genomförs genom upprop.

Ja-röst Nej-röst
Anneli Ahlqvist (C) X

Daniel Svensson (M) X

Jennie Uleskog (C) X

Gerd Lansler (KD) X

Håkan Bengtsson (S) X

Margaretha Andersson (S) X

Ingela Rosén (S) X
Tomas Sonesson (S) X
Martina Ericsson (SD) X

Doris Nickel (SD) X

Justerandes sii
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Socialnämnden

Ordföranden konstaterar att omröstningen har utfallit så att sex ledamöter har 
röstat ja och fyra ledamöter har röstat nej.
Socialnämnden har således bifallit Martina Ericssons (SD och Doris Nickels 
(SD) yrkande och beslutat att ta socialförvaltningens yttrande daterat 2021-02- 
25 som sitt eget med följande tillägg: Socialnämnden uppmärksammar Kultur- 
och fritidsnämnden på föreningen Ibh Rushd då det kan finnas oegentligheter 
med denna förening som strider mot barnkonventionen. Socialnämnden ber 
därför Kultur- och fritidsnämnden att granska inte bara demia förening utan även 
andra föreningar. Studieförbund som motverkar mänskliga rättigheter och 
demokrati ska inte erhålla medel.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens yttrande daterat 2021-02-25, arbetsutskottets protokoll 
2021-03-17 § 32, remissbrev samt remissutgåva av verksamhetsplanen för 
kultur i Ljungby kommun 2021-2024.

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden.

Justerandesysign /)
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Socialnämnden

SN § 31

Granskning översiktsplan 2035

Beslut

Socialnämnden tar socialförvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av 
översiktsplan 2035- Ljungby kommun. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram 
till 31 mars 2021.

I förvaltningens yttrande 2021-03-18 redovisas de synpunkter förvaltningen vill 
lyfta fram i remissvaret till kommunstyrelsen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 33, och 
föreslår socialnämnden att ta socialförvaltningens yttrande som sitt eget.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkanden

Håkan Bengtson (S) med instämmande av Jennie Uleskog (C) yrkar att 
socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Håkan 
Bengtssons (S) och Jennie Uleskogs (C) yrkande och finner genom 
acklamation att nämnden beslutat i enlighet med Håkan Bengtssons (S) och 
Jennie Uleskogs (C) yrkande.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens yttrande 2021-03-18, arbetsutskottets protokoll 2021-03- 
17, §33.
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Socialnämnden

SN § 32

Rapport ”Kompletterande dokumentationsuppföljning 
hemtjänst LOV Linné 2020”

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Linné hemvård som utför service och vård och omsorg och svarar på larm, de 
började utföra hemtjänst 2013-09-30. Vid granskningstillfället fanns det 19 
ärenden hos Linné. Det utförda granskningen visar som helhet att utföraren har 
gjort en ordentlig förbättring sedan avtalsuppföljningen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 34, och 
föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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

Rapport ”Kompletterande dokumentationsuppföljning hemtjänst LOV Linné 
2020”, arbetsutskottets protokoll 2021-03-17, § 34.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 33

Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020

Beslut

Socialnämnden fastställer kvalitetsberättelse 2020 och patientsäkerhetsberättelse 
2020 samt mål och strategier för kommande år.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat förslag till kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. Kvalitetsberättelsen redovisar kvalitet ur 
ett brukarperspektiv samt visa på goda exempel. I kvalitetsberättelsen 
redovisas uppföljningar och mätningar, antingen de utförs inom 
förvaltningen och i form av egenkontroller eller om de genomförs av andra 
organisationer eller myndigheter. Av patientsäkerhetsberättelsen framgår 
vilken framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka 
resultat som har uppnåtts.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 31, och 
föreslår socialnämnden att fastställa kvalitetsberättelse 2020 och 
patientsäkerhetsberättelse 2020 samt mål och strategier för kommande år.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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

Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020, arbetsutskottets 
protokoll 2021-03-17, § 31.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 34

Utredning tvätteri

Beslut

Socialnämnden godkänner utredningen samt överlämnar densamma till 
kommunens näringslivsavdelning för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har begärt att få en utredning till om man kan ordna tvätt i 
egen regi istället för att vara med i upphandlingar med externa företag. En av 
orsakerna är att ekonomin har blivit dyrare sedan upphandlingen gjordes kring 
tvätt utan att detta har beviljats i budgetramen för socialförvaltningen. Ett 
argument är att minska miljöpåverkan då transporterna kan minskas. Ett annat 
argument är att förstärka den lokala arbetsmarknaden då arbetstillfällen då växer 
i Ljungby samt att skapa möjligheter för personer med begränsad arbetsförmåga 
att få relevanta möjligheter till sysselsättning.

Socialförvaltningen ser inte att det är en klok väg att själva bedriva eget tvätteri 
då man ser allt för många frågor som behöver besvaras. Däremot ser 
förvaltningen att det vore bra utifrån Ljungby kommuns strategiska läge 
geografiskt att föra ett samtal med Samhall kring deras möjlighet att placera ett 
tvätteri i Ljungby kommun. Dels för att möta Ljungby kommuns behov men 
kanske även sjukhusets behov och grannkommunernas behov av tvättning enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer.

De frågor som först behöver besvaras för att utredningen ska kunna bli mer 
konkret i ekonomiska siffror och kring en tidsplan handlar om följande:

Vilket syfte skall ett tvätteri i egenregi inneha?
Vilken form skall egenregi av tvätt skall Ljungby inneha?
Finns det andra lösningar som skulle ge större effekt i Ljungby kommun 
kopplat till olika samverkanspartners utanför socialförvaltningen?

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 31, och 
föreslår socialnämnden att godkämia utredningen samt överlämna densamma till 
kommunens näringslivsavdelning för kännedom.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 35, och 
föreslår socialnämnden att godkänna utredningen samt att överlämna densamma 
till kommunens näringslivsavdelning för kännedom.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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 utredning 2021-02-10, arbetsutskottets protokoll 2012-03- 
17,35.

Justera rules sign
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Socialnämnden

SN § 35

Årsplanering för återkommande ärenden i socialnämnden 
2021

Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till årscykel för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Under ett kalenderår finns ett antal ärenden som är återkommande till nämnden. 
För att skapa en överblick över dessa ärenden har förvaltningen sammanställt ett 
årshjul som beskriver när olika ärenden av återkommande karaktär ska 
behandlas i nämnden. Detta underlättar i hög grad planering och säkerställer att 
inte viktiga punkter tappas bort. I årshjulet ingår även återkommande rapporter 
från verksamheterna.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 28, och 
föreslår socialnämnden att godkänna förslag till årscykel för 2021.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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 2021-03-08 inklusive bifogad årscykel 
2021, arbetsutskottets protokoll 2021-03-17, § 28.

Justerandes sign
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SN § 36

Ändring i delegationsordningen

Beslut

Socialnämnden ändrar delegat i delegationsordningen kring vem som fattar 
beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/familj enligt 
nämndens ersättningsnivåer från administrativ handläggare till socialsekreterare.

Sammanfattning av ärendet

I Ljungby kommuns delegationsordning för socialförvaltningen står det felaktig 
delegat avseende vem som fattar beslut om ersättning till kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer för barn och unga.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 29, och 
föreslår socialnämnden att ändra delegat i delegationsordningen kring vem som 
fattar beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/familj 
enligt nämndens ersättningsnivåer från administrativ handläggare till 
socialsekreterare.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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 2021-02-19, arbetsutskottets protokoll 
2021-03-17, §29.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN§ 37

Ändringar i delegationen av personer med 
kompletterande beslutanderätt

Beslut

Socialnämnden beslutar att följande personer som arbetar på socialjouren ges 
kompletterande beslutanderätt (tidigare namngivna personer från socialjouren 
plockas bort): Ewa Johansson, Fredrik Bergman, Elinor Rova, Annika Åkerlund 
och Maria Wagrelius.

Socialnämnden beslutar att Magnus Wallinder ersätts av Greger Larsson samt 
att Greger Larssons titel ändras till socialchef.

Sammanfattning av ärendet

Socialjouren arbetar med akuta situationer som uppstår inom individ och 
familjeomsorgens ansvarsområde utanför kontorstid, då ordinarie personal inte 
är i tjänst. För att de ska kunna utföra detta arbete har de kompletterande 
beslutanderätt. Personer som har kompletterande beslutanderätt måste vara 
namngivna och man kan inte ge beslutanderätt till ”personal som arbetar på 
socialjouren” i allmänhet. Personal som arbetar på socialjouren har bytts ut och 
därför behöver ett nytt beslut fattas om deras kompletterande beslutanderätt.

I delegationsordningen står det att Magnus Wallinder, socialchef, har 
kompletterande beslutanderätt. Då Magnus Wallinder har slutat sin tjänst bör 
han ersättas av Greger Larsson. Greger Larssons titeln bör ändras från 
verksamhetschef IFO till socialchef.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-17, § 30, och 
föreslår socialnämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

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.
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Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-09, arbetsutskottets protokoll 
2021-03-17, §30.
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Socialnämnden

SN § 38

Informationsärenden

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om ekonomi, 
vaccinationen för Covid-19 och andra aktuella frågor. Ärendet är muntligt - inga 
handlingar.

Information om Holmsborgsområdet - Förstudie för nybyggnation av bostäder 
inom LSS på Flolmsborgsområdet inleddes under hösten 2016. Nuvarande 
byggnader Stora villan, Trädgårdsvillan, Tallebo och Lyan rivs för att ge plats 
för ny gruppbostad och fyra radhus. Gruppbostaden med sex lägenheter 
beräknas vara inflyttningsklar sommaren 2021. Radhus 1 kommer stå 
färdigställt november 2021 och radhus 2 färdigställs våren 2022. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 46 miljoner kronor.

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

Enhetsbesök, återrapportering
Nämnden har utsett kontaktpolitiker för respektive område. Enhetsbesök är för 
tillfallet pausade på grund av Coronapandemin. Uppstart av enhetsbesök 
planeras nu påbörjas med en annorlunda utformning.
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SN § 39

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 24 mars 2021 § 39.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-03-24 publicerade på extranätet: 

Gautablick Dagcenter AB: kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Löpande granskning av tillståndsbeslut och 
tillsynsbeslut enligt alkohollagen (2010:1622) 2020.

Medborgarförslag angående demenssjuksköterskör i Ljungby kommun.

Folkhälsomyndigheten: Miljöhälsorapport 2021.

Justerandes sign
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Socialnämnden

SN § 40

Övriga frågor

Håkan Bengtsson (S) har fått en fråga från Trivselgruppen i Lagan som undrar 
när de får öppna upp igen.

Frågan ska besvaras på nästa möte.
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