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Socialnämnden
Tid och plats

Kommunhuset Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby onsdagen den 20 april
2016 kl. 8.00 – 12.40

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, socialchef
Magnus Wallinder, verksamhetschef
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 29
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg §§ 31-32, § 33 pkt 1-2
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 32
Margareta Engström, verksamhetschef § 33 pkt 3
Therese Samuelsson och Emil Piri, TES § 33 pkt 3
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare §§ 28-34
Doris Nickel (SD) ersättare

Åhörare
Justerare

Håkan Bengtsson (S)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 4 maj 2016

Paragrafer

28-35

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Håkan Bengtsson (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 april 2016

Överklagningstid

6 maj – 30 maj 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

31 maj 2016

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 28
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.
Ärende 5, Långsiktig handlingsplan för barn- och ungdomsvården, utgår.
Ärendet tas upp vid senare sammanträde.
Behov av förstärkning inom barn- och ungdomsvården, myndighetsutövning,
budget 2017 samt inbjudan till föreläsning "Leva Livet Hela Livet" tas upp som
extra beslutsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-04-20

4(10)

Socialnämnden

Sn § 29
Internkontrollplan 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att följande områden blir föremål för intern kontroll
2016:
1. Risk för att åtgärder i lex Sara och lex Maria-utredningar inte genomförs.
2. Risk för att dokumentationen inte följer riktlinjer när anhöriga sköter
vården.
3. Risk för att riktlinjer inte följs på LSS-boenden.
Socialnämnden godkänner modellen inför kommande internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll är en del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att
påverka organisationens beteende i önskad riktning avseende resultat,
effektivitet och ekonomi.
Förvaltningen har gett förslag på tio verksamhetsområden som bör undersökas
under 2016. Socialnämndens ordförande har föreslagit ytterligare två
verksamhetsområden som bör undersökas. Utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut tre verksamhetsområden som ska
undersökas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 6 april 2016 med bilagor.
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Socialnämnden
Sn § 30
Behov av förstärkning inom barn- och ungdomsvården,
myndighetsutövning
Beslut
Socialnämnden beslutar att förstärka barn- och ungdomsgruppen med 1,0
årsarbetare avseende 1:e socialsekreterare för familjehemsgruppen från och med
den 1 maj 2016. Finansiering sker genom återsökning från Migrationsverket.
Socialnämnden beslutar att förstärka barn- och ungdomsgruppen med 2,0
årsarbetare för uppstart och fortsatt drift av mottagningsgrupp. Förstärkningen
gäller från och med den 1 maj 2016. Finansiering sker inom förvaltningens
befintliga budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Utredningsfunktionen inom barn- och ungdomsvården tillsammans med
verkställighetsfunktion i socialtjänsten Ljungby har varit och är hårt ansträngd.
En långsiktig handlingsplan för säkerställande av en långsiktigt hållbar social
barn- och ungdomsvård i Ljungby kommun håller på att arbetas fram.
Förvaltningen har genomfört en rad förändringar och förstärkningar inom
verksamheten redan som är väl kända av nämnden men då dessa visat sig
otillräckliga föreslås nu ytterligare förstärkning för att kunna åtgärda de akuta
bristerna.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 14 april 2016, arbetsutskottets protokoll den
19 april, § 45.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 31
Svar på motion gällande stölder inom socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motionären yrkar i sin motion att Ljungby kommun ska undersöka
möjligheterna till att investera i värdeboxar för att kommunens brukare och
deras anhöriga ska kunna känna trygghet i att deras värdesaker och pengar
kommer att finnas kvar.
Förvaltningen påpekar i sitt svar att rutinerna kring hantering av enskildes
privata medel har under hösten 2015 setts över. Det resulterade i en revidering
av de skrivna rutinerna. Syftet med rutinen är att få en säker hantering av den
enskildes privata pengar samt att tydliggöra ansvarsfördelningen.
Vad gäller förvaring så ska det enligt den nya rutinen ske på ett betryggande sätt
så att stölder undviks. Förvaltningen ska se till att det finns värdeskåp i varje
lägenhet på särskilt boende och föreslår att motionen ska anses besvarad.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 16 mars 2016, arbetsutskottets protokoll den
6 april 2016, § 38.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-04-20

7(10)

Socialnämnden
Sn § 32
Budget 2017
Beslut
Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till budget 2017 med
omvärldsanalys för vidare distribution till budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets förslag till budget 2017 med omvärldsanalys. Analysen
innehåller bland annat förändrade behov i framtiden, ny lagstiftning,
effektiviseringsmöjligheter och vilka investeringsbehov som finns.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 14 april 2016, arbetsutskottets protokoll den
19 april 2016, § 43.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 33
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk rapport.
Redovisning bilar.
Utbildning - Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess
uppdrag under mandatperioden. Vid dagens sammanträde informerar
förvaltningen om TES (TES står för trygghet, enkelhet och säkerhet).
Synpunkter BAL.
Pågående uppdrag - Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en
sammanställning över pågående uppdrag. Sammanställningen uppdateras
löpande.
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Socialnämnden
Sn § 34
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 20 april 2016 § 34.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Beslut gällande lex Sarah anmälan, dnr
8.1.2-2291/2016-5.
Migrationsverket: Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för
mottagande av nyanlända för bosättning 2016; Ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn.
Skrivelse från Akademiförbundet SSR ”Kompetens och kvalitet i den sociala
barn- och ungdomsvården.
Yttrande över klagomålsutredningens slutbetänkande Fråga patienten! Nya
perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102).

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 35
Inbjudan till föreläsning "Leva Livet Hela Livet"
Beslut
Ledamöter och ersättare som deltar i föreläsning av Bodil Jönsson ”Leva livet
hela livet” får ersättning.
Sammanfattning av ärendet
Inbjudan till föreläsning av Bodil Jönsson ”Leva livet hela livet” onsdagen den
18 maj samt torsdagen den 19 maj 2016 i Missionskyrkan i Ljungby.

Justerandes sign

