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Socialnämnden

Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 17 maj 
2020 kl 8.00-12.30

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande 

Anneli Ahlqvist (C)

Lars Nordqvist (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KJD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Daniel Gaal (SD) för Doris Nickel (SD)

Övriga Greger Larsson, socialchef
deltagande

Malin Söderberg, sektionschef § 41 

Sonja Otterholm, sektionschef § 41

Justerare Ingela Rosén (S)

Justeringens
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 26 juni 2020

Paragrafer 40-47 a

Justerandes sign/
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Justerare Ingela Rosén (S)

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Tillkännagivandet 
publicerat

Överklagningstid

Tillkännagivandet 
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

Socialnämnden

2020-06-17

2020-06-29

2020-06-30-2020-07-21

2020-07-22

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby
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Fastställande av dagordning 

Beslut

Utsänd dagordning godkänns med följande tillägg: Information från 
brottsförebyggande rådet samt information om Kommunalt forum 2020-06-12 
tas upp under punkten ”Övriga frågor”.

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av dagordning.
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Handlingsplan för budget i balans 2020

Förslag till besparing och kvalitetshöjning av Fyren

Beslut

Socialnämnden omorganiserar HVB Fyren genom att avveckla HVB-delen och 
utöka stödboendet innebärande att Fyren i den nya organisationen enbart 
bedriver stödboende från och med den 1 oktober 2020.

Socialnämnden utökar antal stödboendeplatser till 14 platser från och med den 1 
oktober 2020.

Socialnämnden utökar familjehemsgruppen med ytterligare en 
socialsekreterartjänst motsvarande 1,0 årsarbetare.

Sammanfattning av ärendet

I dagsläget består Fyren av två delar: HVB Fyren som har plats för sju 
ungdomar och stödboende Fyren som har plats för sju ungdomar. Totalt finns 
det idag 11,35 årsarbetare i Fyrens verksamhet.

Förvaltningen har föreslagit att HVB Fyren gör en omorganisation genom att 
avveckla HVB-delen och utöka stödboendet så att Fyren i den nya 
organisationen enbart bedriver ett större stödboende from 2020-10-01. Vidare 
har förvaltningen föreslagit att familj ehemsgruppen utökas med ytterligare en 
socialsekreterartjänst, motsvarande 1,0 årsarbetare. I en organisation med enbart 
ett stödboende kommer verksamheten omfatta ungdomar mellan 16-20 år och ha 
14 platser.

En förändring av HVB Fyren till enbart en stödboendeverksamhet ser 
föl-valtningen inte främst som en besparings utan som en kvalitetshöjning av 
verksamheten och en effektivisering av användandet av förvaltningens 
gemensamma resurser i de olika verksamheterna.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2020 och 
föreslår att socialnämnden beslutar:

Att omorganisera HVB Fyren genom avveckling av HVB-delen och utöka 
stödboendet innebärande att Fyren i den nya organisationen enbart bedriver 
stödboende från och med den 1 oktober 2020 samt att utöka 
familj ehemsgruppen med ytterligare en socialsekreterartjänst motsvarande 1,0
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årsarbetare. Socialnämnden föreslås utöka antal stödboendeplatser till 14 platser 
från och med den 1 oktober 2020.

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 daterad 2020-05-27 inklusive bilagor: 
Risk- och konsekvensanalyser för Fyren, öppenvården Fyren samt IFO 
myndighet barn och ungdom, arbetsutskottets protokoll 2020-06-11, § 52.
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Ekonomisk prognos och statistik januari-maj 2020 

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av ekonomisk prognos 2020 och statistik januari-maj 2020.
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Utökat brukarinflytande 

Beslut

Socialnämnden borgar för vår del av den ekonomiska risken för 2021 som det 
innebär att Ljungby kommun tillsammans med Region Kronoberg och övriga 
kommuner anställer två personer för att delta i arbetet med brukarinflytande 
inom ram.

Sammanfattning av ärendet

Region Kronoberg och de åtta kommunerna i Kronoberg har ett forum som heter 
”Länets ledningsgrupp för samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst”. 
Många statsbidrag går via regionen och dessa kan samordnas för att göra 
gemensamma satsningar. Ett sådant bidrag är pengar för psykisk ohälsa som 
kommer som riktade statsbidrag och betalas ut i december. Länet har också 
tvärgrupper som behandlar olika frågor som exempelvis frågor som berör äldre, 
vuxna, barn och psykisk hälsa.

Tvärgruppen för psykisk hälsa vill starta ett projekt för ökat brukarinflytande 
genom att anställa två personer på 50% under 12 månader. Pengar finns för 
2020 och projektet räknar mer att de riktade statsbidragen fortsätter under 2021 
men beslutet kommer inte förrän december 2020.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2020 och 
föreslår socialnämnden att borga för vår del av den ekonomiska risken för 2021 
som det innebär att Ljungby kommun tillsammans med Region Kronoberg och 
övriga kommuner anställer två personer för att delta i arbetet med 
brukarinflytande inom ram.

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 daterad 2020-06-06 inklusive bilagor: 
Förslag från länsgrupp Psykisk hälsa gällande ökat brukarinflytande i
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Kronobergs län daterat 2020-04-01 och förslag till beslut för statsbidrag psykisk 
halsa 2020, arbetsutskottets protokoll 2020-06-11, § 55.
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Kriterier för innovationspriset

Socialnämnden fastställer kriterier för innovationspriset enligt arbetsutskottets 
förslag:

Kriterier för priset
Innovationspriset delas ut till den arbetsgrupp som arbetat fram bäst arbetssätt 
för att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande eller till den arbetsgrupp 
som utvecklar och planerar för att implementera ny metod eller teknik som 
kommer till nytta för våra omsorgstagare/brukare / patienter / kunder eller 
presenterar förslag till förbättringar av vår verksamhet som syftar till ökad 
funktionalitet och effektivitet.

Syfte
Syftet med innovationspriset är att ta till vara idéer från medarbetare som ser 
förbättringsmöjligheter i vardagen och som kommer fram till kloka lösningar 
som gagnar verksamhet och/eller dem som vi är till för.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott har identifierat behov av breddning av nuvarande 
kriterier för innovationspriset och föreslår socialnämnden att fastställa kriterier 
för innovationspriset enligt arbetsutskottets förslag 2020-06-11, § 54.

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

Kriterier för innovationspriset 2019, arbetsutskottets protokoll 2020-06-11, § 54.
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Informationsärenden

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Socialchefen informerar om det aktuella läget kring coronaviruset och andra 
aktuella frågor samt redovisar tidsplan för andra halvåret 2020. Ärendet är 
muntligt - inga handlingar.

Enhetsbesök, återrapportering. - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för 
respektive område. Enhetsbesök är för tillfallet pausade på grund av 
Coronaviruset.

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

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Bengtsson (S) informerar från brottsförebyggande rådets senaste möte. 

Bo Ederström (M) informerar om Kommunalt forum 2020-06-12.
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Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 17 juni 2020 § 47.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-06-17 publicerade på extranätet:

Kommunstyrelsen: Antagande av Verksamhetsplan för upphandling och inköp; 
Antagande av Åtgärdsplan för klimat och energi; Beslut om att upphäva 
Verksamhetsplan för jämställdhet och Verksamhetsplan för kränkande 
särbehandling, trakasserier och diskriminering i förmån för nya styrdokument; 
Beslut om att skjuta upp budgetarbetet inför år 2021; Policy ANDTs - Alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar; Revidering av Verksamhetsplan 
för klimatanpassning; Revidering av Verksamhetsplan för resor och möten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Information om tillsyn med anledning 
av Covid 19.

Krisledningsnämnden: Beslut om bemanningsnivå på socialförvaltningen; 
Förslag till villkor för semesterbemanning av sjuksköterskor 2020.

SMHI Nationell vägledning för vädervamingar - förnyat vädervamingssystem.

Statistik över inkomna synpunkter.

VoB Kronoberg, årsredovisning 2019 samt protokoll mars, april maj 2020.
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