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Socialnämnden
Tid och plats

Kommunhuset Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby onsdagen den 23 mars
2016 kl. 8.00 – 15.50

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, socialchef
Mikael Johansson, kvalitetsstrateg §§ 16-18
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 20, § 26 pkt 2-3
Rosa Morales, MAS §
Harriet Kristensson, SAS § 26 pkt 1
Mariette Lovstedt, tekniska förvaltningen § 26 pkt 1
Margareta Engström, verksamhetschef § 26 pkt 4, 6
Marie-Louise Roos, sektionschef § 26 pkt 4
Katarina Svensson, sektionschef § 26 pkt 4
Sonja Otterholm, sektionschef § 26 pkt 5
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 26 pkt 6
Paul Kowalski (S) ersättare § 15- del av § 24
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare
Marie Karlsson (C) ersättare

Åhörare
Justerare

Ulf Bergner (KB)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 23 mars 2016

Paragrafer

15-27

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerandes sign
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Socialnämnden

Justerare

Ulf Bergner (KB)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 mars 2016

Överklagningstid

29 mars – 19 april 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

20 april 2016

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 15
Fastställande av dagordning
Beslut
Ljungberga plan 4 samt utredning enligt lex Sarah (situationen kring mottagande
av ensamkommande flyktingbarn), komplettering till Inspektionen för vård och
omsorg tas upp som extra beslutsärenden
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 16
SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2015
Beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sedan 2010 deltagit och redovisat kvalitetsnyckeltal
(SKL/rka) i landstingsdatabasen Kolada.
Resultatet består av enkätdata som har besvarats av myndighetsutövare och
utförare inom Ljungby kommun samt utförare som arbetar på uppdrag av
Ljungby kommun. Enkäterna besvarades under oktober 2015.
Resultatet är en genomgång av publicerad data i Kolada. Förvaltningen har
därefter analyserat de resultat som man ansett vara noterbara för förvaltningens
verksamheter. Analysen innehåller förslag till åtgärder och tidsplan. Nämnden
tar beslut om åtgärder och tidsplan. I samband med detta fattas också beslut om
att tillfoga åtgärder till uppdrag och aktiviteter.
Återkoppling av resultatet och beslutade åtgärder till medarbetarna görs av
närmaste chef.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 25 januari 2016.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 17
Svar på motion ”Öppna för nya möjligheter att rekrytera
sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun”
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 8 februari 2016 och framfört
följande.
Motionären har ett något otydligt yrkande: ”Kort sagt den borgerliga majoriteten
måste ta initiativ till att göra Ljungby mer attraktivt samt göra vårdyrkena mer
lockande i vår kommun”. Förvaltningen ställer sig bakom det yrkandet.
I motionen finns även en del förslag på insatser och aktiviteter som motionären
anser att man bör pröva. Förvaltningen har valt att även besvara dessa förslag.
”En möjlighet som vi borde pröva är att erbjuda anställningar med heltidslön
men med 85 % tjänstgöring”.
Motionären har även lämnat in en motion gällande förslag med sex timmars
arbetsdag vilket i praktiken innebär ett förslag på 80 % tjänstgöring.
Förvaltningen hänvisar därför till sitt svar på den motionen (Ks 2015/0387.022).
”En annan sak som vi bör pröva är att erbjuda bättre arbetstider samt ta bort de
delade turer som finns”.
Förvaltningen har redan besvarat flera motioner gällande avskaffandet av delade
turer. I förvaltningen väljer arbetsgrupperna om de vill arbeta med Time Care
planering och där lägga sina egna scheman. De har då möjligheten att påverka
sina arbetstider. De kan också vara med och påverka antalet delade turer kopplat
till hur många helger man vill jobba.
”Starta en ny utbildning där vi erbjuder undersköterskor att vidareutbilda sig till
sjuksköterskor med bibehållen lön”.
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att arbeta med den frågan. Ljungby
kommun finns representerad i den arbetsgrupp som tillsammans med Region
Kronoberg och Linneuniversitetet arbetar med den frågan.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla motionen i den
del som avser att erbjuda anställning med heltidslön men med 85 % tjänstgöring
Justerandes sign
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Socialnämnden
samt att pröva att erbjuda bättre arbetstider och ta bort de delade turer som finns.
Vidare yrkar Margareta Lundblad (V) att motionen i övrigt anses besvarad.
Thomas Ragnarsson (M) yrkar, med instämmande av Bo Ederström (M) och
Martina Ericsson (SD), bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med Thomas Ragnarsson (M) m.fl. yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 8 februari 2016, arbetsutskottets protokoll
den 2 mars 2016, § 21.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 18
Uppdrag till förvaltningen
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bevaka den kommande utbildningen av
undersköteskor år 2017 för att eventuellt skapa ytterligare platser som
kommunen ska betala.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om uppdrag till förvaltningen i samband med svar på motion ”Öppna för
nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår
kommun”.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 19
Svar på motion angående projekt med sex timmars arbetsdag
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären yrkar i sin motion att Ljungby kommun inleder ett projekt med sex
timmars arbetsdag på Brunnsgården nu när den nu ska bemannas på nytt efter
renoveringen.
Kommunfullmäktige behandlade den 28 september 2015 en motion med precis
samma innebörd, att starta ett projekt med sex timmars arbetsdag enligt
Göteborgsmodellen och beslutade att förklara motionen besvarad.
Göteborgsprojektet har ännu inte utvärderats och ingen ny information finns
sedan socialförvaltningen skrev det förra svaret. Förvaltningen har därför
hänvisat till det ärendet (KS 2015/0088) och föreslagit att motionen avslås.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla motionen.
Håkan Bengtsson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
bevakning av Göteborgsprojektet.
Bo Ederström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 5 februari 2016, arbetsutskottets protokoll
den 2 mars 2016, § 22.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 20
Idéfas nytt gruppboende på tomten Pumpan 2
Beslut
Socialnämnden beslutar att tillskjuta medel om cirka 300 000 kronor till
förstudie inom befintliga investeringsmedel.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tog den 21 oktober 2015 beslut om att bygga en ny gruppbostad
med sex lägenheter på tomten Pumpan 2.
Den 27 januari 2016 beslutade socialnämnden att inleda en förstudie samt att
hos kommunstyrelsen äska medel om ca 300 000 kronor. Kommunstyrelsen har
beslutat att avslå socialnämndens begäran om 300 000 kronor till förstudie.
Beslutsunderlag
Muntlig information i ärendet, kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2016, § 53,
arbetsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 30.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 21
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Beslut
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen samt övergripande mål
och strategier.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2015, arbetsutskottets protokoll den 16 mars 2016, §
31.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 22
Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden 2016
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till utdelning av medel ur Dahlin-fonden enligt
bilaga 1 samt överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.
För 2016 finns cirka 1 050 000 kronor att utdela ur fondens avkastning.
Ansökningarna motsvarar 4 590 719 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 29.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 23
Ändring av beslut om nämndens representanter i
brottsförebyggande rådet
Beslut
Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut den 14 januari 2015, § 8.
Socialnämnden beslutar att utse Emma Johansson (S) till socialnämndens
representant i brottsförbyggande rådet för resterande del av mandatperioden
2015-2018 det vill säga till och med den 31 december 2018.
Som ersättare för samma period utses Kjell Jormfeldt (MP).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden utser nämndens representanter i brottsförebyggande rådet
(BRÅL).
Inför mandatperioden 2003-2006 föreslog BRÅL en utökning av antalet
socialnämndens representanter till två i stället för en som nämnden haft.
Socialnämnden har sedan dess haft två representanter i BRÅL.
Till nämndens representanter för mandatperioden 2015-2018 valdes Emma
Johansson (S) och Bo Ederström (M). Kjell Jormfeldt (MP) och Anneli Ahlqvist
(C) valdes till ersättare (socialnämndens beslut den 14 januari 2015, § 8).
Enligt gällande instruktioner för brottsförebyggande rådet ska socialnämnden
utse en ledamot. Av denna anledning föreslås ändring av nämndens beslut den
14 januari 2015, § 8.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 28.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 24
Ljungberga plan 4
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag av
medel motsvarande investeringskostnaden för ombyggnation av Ljungberga.
Socialnämnden ger tekniska nämnden i uppdrag att påbörja
ombyggnationen så snart erforderliga beslut i kommunstyrelsen är fattade.
Reservationer
Jonna Nielsen (ALT) och Martina Ericsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2015 är arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
ansträngt. År 2015 tog Ljungby kommun emot 151 ensamkommande barn och
ungdomar. Motsvarande siffra för år 2014 var 37.
Under 2016 har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat avsevärt. Utifrån
de prognoser som berörda myndigheter presenterat beräknas den minskningen
vara högst tillfällig.
För att Ljungby kommun ska kunna motsvara kraven på mottagandet av de barn
och ungdomar som redan anvisats hit krävs stora insatser. I dagsläget följer
mottagandet inte gällande lagkrav.
För att lösa den ansträngda situationen använder sig socialnämnden av akut- och
jourboende på Kåranäs i Tingsryd. Denna lösning är tänkt som en möjlighet att i
akut skede ta emot anvisade barn och är endast lämpligt för ett mottagande i en
eller ett par månader.
För att möta behovet av fler platser på hem för vård och boende, HVB,
beslutade socialnämnden den 16 december 2015 att beställa nyproduktion av 32
lägenheter i, s.k. SABO Kombohus Mini samt att ge förvaltningen i uppdrag att
teckna avtal med tekniska förvaltningen om blockförhyrning av dessa.
För att ytterligare förstärka antalet boendeplatser samt snarast flytta barnen från
Kåranäs till Ljungby kommun föreslås även Ljungbergas plan 4 tas i anspråk
som HVB. På plan 4 kan vi bygga så att vi får tillgång till ytterligare 25-30
lägenheter.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Socialförvaltningen har föreslagit att socialnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag av medel motsvarande
investeringskostnaden för ombyggnation av Ljungberga.
Vidare har förvaltningen föreslagit att socialnämnden ger tekniska nämnden
i uppdrag att påbörja ombyggnationen så snart erforderliga beslut i
kommunstyrelsen är fattade.
Yrkanden
Jonna Nielsen (ALT) med instämmande av Martina Ericsson (SD) yrkar avslag
på förvaltningens förslag.
Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 22 mars 2016.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 25
Utredning enligt lex Sarah (situationen kring mottagande av
ensamkommande flyktingbarn)
Komplettering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Beslut
Socialnämnden beslutar att missförhållande enligt lex Sarah anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den 12 januari 2016 konstateras vara ett
allvarligt missförhållande och att missförhållandet anses avhjälpt med stöd av
upprättad handlingsplan.
Socialnämnden beslutar att förvaltningens skrivelse daterad den 21 mars 2016
utgör nämndens svar på IVO:s begäran om komplettering av inlämnad anmälan
enligt lex Sarah.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har lämnat anmälan enligt lex Sarah till IVO den 12 januari
2016 avseende situationen inom förvaltningen för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden kompletterar nu sin anmälan
med utredning och handlingsplan.
Utredningen visar på att påvisade brister har utgjort en risk för missförhållanden
där enskilda kan lida skada (sammanbrott i familjehem, placeringar m.m.). Flera
åtgärder har redan vidtagits inom förvaltningen sedan anmälan enligt lex Sarah
gjordes (två nya sektionschefer och ett flertal handläggartjänster har tillsatts
samt utökning av boendepersonal har skett m.m.) och en handlingsplan är
slutligt upprättad för att avhjälpa att påvisade brister åtgärdas även på längre
sikt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 21 mars 2016 samt utredning och
handlingsplan den 18 mars 2016 avseende mottagande av ensamkommande
flyktingbarn utifrån lex Sarah anmälan den 12 januari 2106.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 26
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om Brunnsgårdens renovering.
Ekonomisk rapport.
Information om rutin för hantering av enskildes medel och ekonomi.
Information om projekt Larmgrupp.
Utbildning - Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess
uppdrag under mandatperioden. Vid dagens sammanträde informerar
förvaltningen om öppenvården för barn och ungdom samt
familjecentralverksamheten.
Statistik synpunkter.
Läget kring ensamkommande flyktingbarn.
Information om färdtjänsthandläggning.
Pågående uppdrag - Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en
sammanställning över pågående uppdrag. Sammanställningen uppdateras
löpande.
Information från BRÅL.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 27
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 23 mars 2016 § 27.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Tillsyn av avvikelsehantering på
korttidsenheten vis särskilda boendet Ljungberga, Ljungby.
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2015.
Migrationsverkets information om planering för mottagande av nyanlända för
bosättning under 2016.
Svar till Arbetsmiljöverket på underrättelse om eventuellt föreläggande enligt
arbetsmiljölagen.
Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren Märta 2015.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, vision
e-hälsa 2025.

Justerandes sign

