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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
deltagande

Greger Larsson, socialchef
Harriet Kristenson, SAS

Åhörare
Justerare

Margaretha Andersson (S)

Justeringens
tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby den 24 mars 2021

Paragrafer

30

Sekreterare

Anna Lindholm

Ordförande

Anneli Ahlqvist (C)
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Margaretha Andersson (S)

Justerare

TILLKÄNNAGIVANDE/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

2021-04-19

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Anna Lindholm
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Ärendelista
Remiss Kulturplan Ljungby kommun .................................................................. 4
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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 finnas 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 2021-0225 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
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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.
Ajournering
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
Anneli Ahlqvist (C)

x

Daniel Svensson (M)

x

Jennie Uleskog (C)

x

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

x

Ingela Rosén (S)
Tomas Sonesson (S)
Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)
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Nej-röst

x
x
x
x
x
x
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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 2021-0225 som sitt eget med följande tillägg: Socialnämnden uppmärksammar Kulturoch 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 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.
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