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Tid och plats Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 26 maj 
2021 kl 8.00-16.30

Beslutande Bo Ederström (M) ordförande

Anneli Ahlqvist (C) § 50-del av § § 57

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Ulla-Britt Storck (S) för Tomas Sonesson (S) § 53 - § 58

Övriga
deltagande

Greger Larsson, socialchef

Per Svensson, sektionschef § 51

Linda Farkas, kvalitetstrateg § 52

Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef § 57 p 4

Solange Varela, verksamhetschef § 57 p 4

Justerare Daniel Svensson (M)

Justeringens 
tid och plats Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 9 juni 2021

Paragrafer 50-58
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Sekreterare Ljiljana Bublik
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-05-26 
Tillkännagivandet
publicerat 2021-06-10

Överklagningstid 2021-06-11—2021-07-02

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-07-05
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik
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SN § 50

Fastställande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning godkänns med tillägg för ett extra beslutsärende:

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott/fyllnadsval efter Göran 
Fransson (S).

Sammanfattning av ärendet

Göran Fransson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Han 
har även haft uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

Kommunfullmäktige har 2021-04-26 utsett Tomas Sonesson (S) som ordinarie 
ledamot i socialnämnden. Socialnämnden har nu att välja ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.

Justyrandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

5(15)
XXX LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

SN § 51

Ungdomsanställningar 18-24 år

Beslut

Socialnämnden godkänner förslaget och lämnar det vidare till kommunstyrelsen 
för erforderliga beslut och finansiering.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden arbetsutskott har gett förvaltningens arbetsmarknadsenhet i 
uppdrag att presentera ett förslag på ett åtgärdspaket för att motverka 
ungdomsarbetslöshet i Ljungby kommun.

Syftet med ungdomsanställningarna är att bryta målgruppens passivitet och 
arbetslöshet under en period. Satsningen bygger på att anställa 50 st ungdomar 4 
dagar (80%) i veckan under max 6 månader i kommunens olika förvaltningar. 
Anställningen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och ska inte ersätta ordinarie 
arbetsuppgifter utan ska ses som extra stöd utöver verksamheternas ordinarie 
arbete.

Ungdomsanställningarna bör ske med start i september-oktober 2021 då 
höstterminen för studier startat, det är viktigt att anställningarna inte konkurrerar 
med de ordinarie utbildningarna. Perioden med ungdomsanställningar förväntas 
pågå under ca 10 månader. Målgruppen är ungdomar 18-24 år som varken 
arbetar eller studerar och är bosatta i Ljungby kommun.

Projektet bygger på samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter. En 
arbetsgrupp tillsätts för att samordna ungdomsanställningarna, minst en 
representant från varje förvaltning. Samordnande och sammankallande ansvar 
för ungdomsanställningar har arbetsmarknadsenheten.

En ungdomsanställning på 80% beräknas kosta ca 23 000 kronor per månad 
inkl. arbetsgivaravgifter beroende på ålder. Beräknat på 50 st 
ungdomsanställningar under 6 månader förväntas den totala kostnaden för 
anställningar vara 6 900 tkr.
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Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 51, och 
föreslår socialnämnden att godkänna förslaget och lämna det vidare till 
kommunstyrelsen för erforderliga beslut och finansiering.

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 2021-05-04, arbetsutskottets protokoll 
2021-05-19, § 51.

(usterandes sign



■



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

7(15)

Socialnämnden

SN § 52

Uppdragslista 2021

Beslut

Socialnämnden godkänner särskilda åtaganden för 2021 tagna ur uppdragslistan.

Sammanfattning av ärendet

Att identifiera och besluta om särskilda åtaganden är en del av socialnämndens 
verksamhetsstyming. Särskilda åtaganden är tidsatta uppdrag som beslutas 
genomföras utanför ordinarie drift. Utifrån uppdragslistan görs prioriteringar om 
vad som ska genomföras som särskilda åtaganden under 2021.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 52, och 
föreslår socialnämnden att godkänna särskilda åtaganden för 2021 tagna ur 
uppdragslistan.

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 2021-05-05 inklusive bilaga: Uppdragslista 
inkl. särskilda åtaganden 2021, arbetsutskottets protokoll 2021-05-19, § 52.
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SN § 53

Barn- och ungas välmående

Beslut

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en analys över 
insatser/åtgärder som har effekt för att barn ska ha en lyckad skolgång.

Sammanfattning av ärendet

I presidiemöten mellan barn- och utbildning, socialförvaltningen och kultur - 
och fritidsförvaltningen har framkommit en markant ökning av antal 
socialanmälningar under senaste halvåret. Presidierna är överens om att 
förvaltningarna ytterligare måste samverka i arbetet kring bam/elever.

Förvaltningscheferna ska därför göra en analys av läget, föreslå åtgärder och 
presentera en tänkt tidplan. Frågan har lyfts till socialförvaltningens 
ledningsgrupp samt på förvaltningens samverkansgrupp, FÖS AM.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 54, och 
föreslår socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys över 
insatser/åtgärder som har effekt för att barn ska ha en lyckad skolgång.

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 2021-04-11, arbetsutskottets protokoll 
2021-05-19, §54.
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SN § 54

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott

Fyllnadsval efter Göran Fransson (S)

Beslut

Socialnämnden beslutar att Tomas Sonesson (S) utses till ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Göran Fransson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Han 
har även haft uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 
Kommunfullmäktige har 2021-04-26 utsett Tomas Sonesson (S) som ordinarie 
ledamot i socialnämnden. Socialnämnden har nu att välja ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott.

Yrkande

Håkan Bengtsson (S) yrkar med den socialdemokratiska partigruppen att Tomas 
Sonesson (S) utses till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med den 
socialdemokratiska partigruppens yrkande och finner genom acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 60.
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SN § 55

Uppdrag arbetskläder/ytterjackor

Beslut

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att köpa jackor som ytterkläder till en 
total kostnad av 1 500 tkr som finansieras inom ram.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har gett uppdraget att utreda om det är möjligt att köpa jackor 
till personal som arbetar utomhus eller transporterar sig bland omsorgstagare.

Idag far vaije medarbetare ansvara för sina egna ytterplagg. Genom att erbjuda 
jackor kan socialförvaltningen betraktas som en mer attraktiv arbetsgivare och 
på så sätt stå sig bättre i konkurrensen kring framtidens arbetskraftsbrist. Detta 
kan också betraktas som en möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö för våra 
anställda. Även någon typ av tryck behöver tas med i priset för att synliggöra 
Ljungby kommun.

Svårigheterna är att jackorna inte far vara personliga då det kan bli tal om 
skatteförmån. Jackorna behöver därför tillhöra socialförvaltningen och får 
lämnas tillbaka vid avslutad tjänstgöring. De kan även behöva användas 
framöver av andra personer vilket innebär att tvättning av jackor kan behöva 
förekomma samt eventuell lagning. Detta är dock inte utrett hur det ska gå till.

Utöver detta kan det bli fråga om en ökad kostnad över tid då fler jackor kan 
behöva köpas in för att komplettera antalet när jackorna är uttjänta.

Den totala kostnaden beräknas att uppgå till 1 500 tkr.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 55, och 
föreslår socialnämnden att uppdra till förvaltningen att köpa jackor som 
ytterkläder till en total kostnad av 1 500 tkr som finansieras 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
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beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskri velse 2021-04-11, arbetsutskottets protokoll 
2021-05-19, § 55.

Justafandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

12(15)
JIT. LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

SN§ 56

Ekonomisk utredning av socialförvaltningen 2022-2025

Beslut

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att köpa in en ekonomisk analys för 
åren 2022-2025 och att uppdraget finansieras inom ram.

Sammanfattning av ärendet

Ljungby kommuns socialförvaltning har under många år gjort stora ekonomiska 
underskott. Under året 2020 har resultatet förändrats och ett överskott gjorts. 
Samtidigt är det ett år som präglats av en global pandemi som på många sätt 
skapat problem med att prognostisera ekonomin för framtiden. Detta gör att 
förvaltningen ser ett behov av att fa externa bedömningar på de ekonomiska 
förutsättningarna som socialförvaltningen behöver under 2022-2025 för att 
kunna bedriva en hållbar socialtjänst.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 56, och 
föreslår socialnämnden att uppdra till förvaltningen att köpa in en ekonomisk 
analys för åren 2022-2025 och att uppdraget finansieras 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 2021-03-23, arbetsutskottets protokoll 
2021-05-19, § 56.
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SN § 57

Informationsärenden

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om aktuella frågor. 
Ärendet är muntligt - inga handlingar.

Information om utdelning av bidrag till social organisation för 2021- Den sista 
ansökningsdagen för sociala organisationer var den 15 april 2021. Det har inte 
kommit in någon ansökan. Det finns 270 000 kronor i budget. I dessa ingår 50 
000 kronor som tidigare varit avsatta till Röda Korset (sommarläger). Under 
2020 ansökte Linneaträffen och BRIS om bidrag men båda ansökningarna 
avslogs och inget bidrag betalades ut.

IO? Slussen - Socialnämnden beslutade 2021-02-23, § 24, att avslå Slussens 
ansökan i dess dåvarande utformning om en IOP för att driva och utveckla 
arbete med Åter i bruk på Bredemad. Förvaltningschefen fick i uppdrag att 
inleda dialog med företrädare för Slussen om förutsättningar för eventuellt 
samarbete i form av IOP. Slussen har dragit tillbaka sin ansökan om IOP och 
utredningsuppdraget är nedlagt.

Socialnämndens kvartalsrapport januari-mcirs 2021, arbetsmaterial - 
Information om socialnämndens kvartalsrapport for januari-mars 2021.

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL/LSS 2021-04-30 - Ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, redovisas kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. Rapporten redovisas till kommunens revisorer samt till 
kommunfullmäktige.

Pågående uppdrag - Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning 
av pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.
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Enhetsbesök, återrapportering - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för 
respektive område. Enhetsbesök är för tillfället pausade på grund av 
Coronapandemin. Uppstart av enhetsbesök planeras nu påbörjas med en 
annorlunda utformning. Bo Ederström (M), Martina Ericsson (SD) och Ingela 
Rosen (S) har blivit inbjudna till Brunnsgården där de har fått information om 
det arbete som sker på boendet.
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SN § 58

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 26 maj 2021 § 58.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-05-26 publicerade på extranätet:

Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad 
segregation och goda livschanser för alla.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut 2021-04-27, tillsyn av Ljungby 
kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser.

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-26: Valärende socialnämnden § 60, 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11, § 83, Sommargåva till anställda; § 85 
Organisation för arbetet med fokusområden; § 88 Projekt för bättre folkhälsa 
bland unga.

Kvalitetsberättelse Solhem Tellus AB Lidhult.

Migrationsverket: Information om reviderad årsplanering.

Rapport ”Uppföljning av loggkontroller i Treserva”

Socialstyrelsens rapport: ”E-hälsa och väl färdsteknik i kommunerna 2021”.
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