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Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 15 
december 2021 kl 8.00-17.30, ajoumering kl. 10.40-10.45

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande 

Anneli Ahlqvist (C)

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Tomas Sonesson (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Övriga Greger Larsson, socialchef
deltagande

Jonas Sjöholm, ekonom § 116 

Harriet Kristensson, SAS § 119

Linus Aldefors, Ernst & Young/deltar via Teams § 121 p 2

Justerare Tomas Sonesson (S)

Justeringens
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 20 december 2021
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Justerare Tomas Sonesson (S)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-12-15

2021-12-21
Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

2021- 12-22—2022-01-05

2022- 01-07

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby
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SN § 115

Fastställande av dagordning

Beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg:

Attesträtt tas upp som beslutsärende.

Övriga frågor tas upp under punkten ”Förvaltningschefen informerar”.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Bo Ederström (M) anmäler följande tillägg till dagordningen: 

Attesträtt, beslutsärende.

Doris Nickel (SD) anmäler en övrig fråga om Åter i bruk.

Gerd Lansler (KD anmäler en övrig fråga om Coronaläget.

Beslutsunderlag
Utsänd ärendelista for dagens sammanträde.
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SN § 116

Hyror Holmsborg

Beslut
Socialnämnden godkänner hyrorna för gruppbostad Stora Villan enligt 
förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-09 som därmed ersätter tidigare beslut.

Socialnämnden godkänna hyrorna för radhus 1 enligt förvaltningens 
tjänsteskri velse 2021-12-09.

Socialnämnden beslutar att hyrorna ska omräknas när hyresmodellen beslutas i 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har byggt ett nytt område i Lagan som heter Holmsborg. De 
fem hyresgästerna i den nuvarande gruppbostaden Stora Villan har flyttat till en 
nybyggd gruppbostad till vilken det behövs tas fram nya hyror. I den sista 
lägenheten har det flyttat in en person som kommer utanför kommunen.

2021-08-25 tog socialnämnden ett beslut kring hyror baserat på de ekonomiska 
uppgifterna som erhöllits från tekniska förvaltningen. De ekonomiska 
uppgifterna ändrades vid ett par tillfallen för att till slut, fastställas på en högre 
nivå än de ursprungliga uppgifterna från augusti. Ett nytt förslag, baserat på den 
fastställda nivån, presenterades vid socialnämndens arbetsutskott den 8 
december.

Arbetsutskottet önskade en tydlig modell for hur hyrorna tas fram. Detta har 
socialförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen arbetat fram. 
Modellen är dock inte antagen och vid denna typ av predicerande beslut är det 
kommunfullmäktige som antar hyresmodellema. Ärendet beräknas lyftas 
politiskt våren 2022.

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till hyran utifrån den modell som nu 
arbetas fram tillsammans med tekniska förvaltningen. Hyran är i detta förslag 
beräknat på respektive lägenhetsyta samt att varje lägenhet fördelats 5% av den 
totala kostnaden för gemensamhetsutrymmena matsal, kök och tv-rum. Varje 
lägenhet har tillagts en kostnad för hushållsel på 250 kronor per månad samt en 
kostnad för kabel-tv på 95,20 kronor per månad.
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I december har inflyttningen av hyresgästerna i radhus 1 påbörjats. Även här 
behövs det tas fram nya hyror. I radhus 1 finns det sex lägenheter och till 
skillnad från gruppbostad Stora Villan så finns det i varje lägenhet ett rum som 
är avsett för personalen. Det finns inte heller några gemensamhetsutrymmen 
som matsal, kök och tv-rum. Lägenheterna i radhus 1 är större än i gruppbostad 
Stora Villan, även när ytorna för personalrummen är exkluderade. Dock blir 
kostnaden per kvadratmeter lägre i och med avsaknaden av 
gemensamhetsutrymmen. Varje lägenhet har tillagts en kostnad för hushållsel på 
250 kronor per månad samt en kostnad för kabel-tv på 95,20 kronor per månad.

Förslag på hyrorna till radhus 1 finns i förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12- 
09 i tabellen ”förslag Radhus 1”.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar.

Yrkande
Bo Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: Hyrorna ska omräknas när hyresmodellen beslutas i 
kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer sedan proposition på sitt eget yrkande om tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutar i enlighet 
med yrkandet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskri velse 2021-12-09, arbetsutskottets protokoll 
2021-12-09, § 119.

Justerandes sign





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-12-15

7(14)

Socialnämnden

SN § 117

ANDTS policy - handlingsplan

Beslut
Socialnämnden antar socialnämndens handlingsplan för ANDTS.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till socialnämndens handlingsplan för 
ANDTS. Beredningen är gjord av tjänsteman och informerad till fackliga parter.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-12-08 och föreslår att 
socialnämnden antar socialnämndens handlingsplan för ANDTS.

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 2021-12-02, arbetsutskottets protokoll 
2021-12-08, § 120.
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SN § 118

Delegering av arbetsmiljöansvaret till t f socialchef

Beslut
Socialnämnden delegerar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden till tf 
förvaltningschef för socialförvaltningen med start från och med 2021-12-24 tills 
ny ordinarie förvaltningschef tillsatts.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare i Ljungby kommun har arbetsmiljöansvaret i socialnämnden delegerats 
från kommunchefen till förvaltningschefen. Då arbetsmiljöverket tydliggjort att 
nämnderna besitter det yttersta ansvaret för arbetsmiljön behöver 
arbetsmiljö ansvaret delegeras av socialnämnden till förvaltningschefen.

Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2021-12-14 och föreslagit 
att socialnämnden delegerar arbetsmiljöansvaret från socialnämnden till tf 
förvaltningschef för socialförvaltningen med start från och med 2021-12-24 tills 
ny ordinarie förvaltningschef tillsatts.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskri velse 2021-12-14.
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Remiss: Riksintressen i hälso- och sjukvården

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och vidarebefordrar 
detsamma till kommunstyrelsen.

Reservationer
Martina Ericsson (SD), Gerd Lansler (KD) och Doris Nickel (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Martina Ericssons (SD) och Gerd Lanslers (KD) 
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2021-12-14 och föreslagit 
socialnämnden att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och 
vidarebefordrar detsamma till kommunstyrelsen.

Ljungby kommun (kommunstyrelsen) har beretts tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss. Remissvar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 
den 4 februari 2022.

Regeringen beslutade den 17 oktober 2019 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att, genom kartläggning och analys utreda hur pågående och planerade 
investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den pågående utvecklingen av 
hälso- och sjukvården på nationell nivå.

Den 5 november 2020 beslutades om ett tilläggsdirektiv genom vilket uppdraget 
vidgades till analys av eventuella behov av samverkan för att bidra till den 
nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården, samt överväga om någon 
statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag i syfte att öka förutsättningarna för 
regionerna att beakta det nationella perspektivet i samband med större 
sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

Syftet är att öka förutsättningarna för att de större sjukhusinvesteringar som 
genomförs regionalt bidrar till den nationella utvecklingen av hälso- och 
sjukvården och till ökad ändamålsenlighet och samhällsekonomisk effektivitet.
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Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Yrkanden
Martina Ericsson (SD) med instämmande av Gerd Lansler (KD) yrkar avslag på 
förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till att stärkt statlig styrning för 
hållbar vård (SOU 2021:71) föredras.

Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Bo Ederstöm (M) och Daniel 
Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om socialnämnden beslutar i enlighet med Håkan 
Bengtssons (S) m.fl. yrkande eller Martina Ericssons (SD) och Gerd Lanslers 
(KD) yrkande och finner genom acklamation att socialnämnden har beslutat i 
enlighet med Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande.

Omröstning har begärts och ska verkställas.

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

Den som vill att socialnämnden ska besluta i enlighet med Martina Ericssons 
(SD) och Gerd Lanslers (KD) yrkande röstar nej.

Ordföranden finner genom acklamation att socialnämnden godkänt den 
propositionsordningen

Omröstningen genomförs genom upprop.

Ja-röst Nej-röst
Bo Ederström (M) X

Daniel Svensson (M) X

Anneli Ahlqvist (C) X

Jennie Uleskog (C) X

Gerd Lansler (KD) X
Håkan Bengtsson (S) X
Margaretha Andersson (S) X

Tomas Sonesson (S) X
Martina Ericsson (SD) X
Doris Nickel (SD) X
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Ordföranden konstaterar att omröstningen har utfallit så att sju ledamöter har 
röstat ja och tre ledamöter har röstat nej. Socialnämnden har således bifallit 
Håkan Bengtssons m.fl. yrkande.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-14.
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SN § 120

Atesträtt

Beslut
Socialnämnden fastställer beslutsattestanter för socialförvaltningen enligt 
bifogad attestlista från och med 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2021-12-14 och föreslagit 
socialnämnden att fastställa beslutsattestanter för socialförvaltningen enligt 
bifogad attestlista från och med 1 januari 2022.

Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och ska därmed se 
till att bestämmelser i policy för kontroll av ekonomiska transaktioner iakttas 
och att tillämpliga attestmoment utförs. Varje nämnd utser eller uppdrar åt 
förvaltningschef att utse befattningar och ersättare för dessa med rätt att 
attestera samt ange omfattningen av uppdragen. För varje beslutsattestant ska 
det fmnas minst en utsedd ersättare, som kan beslutsattestera när den 
ordinarie attestanten är frånvarande.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskri velse 2021-12-14.
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SN § 121

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
Socialchefen informerar om aktuella frågor från förvaltningens verksamhet. 
Vidare informerar socialchefen om statusen för Åter i bruk samt Corona-läget. 
Ärendet är muntligt - inga handlingar.

Ernst & Young rapport ”Prognos socialnämnden 2021-2025”

Rapport Risk för felaktig utbetalning p g a utebliven registrering i självservice.

Pågående uppdrag - Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av 
pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.
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SN § 122

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 15 december 2021 § 122.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-12-15 publicerade på extranätet:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut 2021-12-01: 
Trafikupphandling skolskjuts 2025.

Rapporter, öppna jämförelser 2021.

Rapport” Uppföljning av socialförvaltningens hantering av Covid-19”. 

Statistik synpunkter oktober 2021.
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