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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 15 juni
2016 kl. 8.00 – 14.50

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Marie Karlsson (C) för Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L) för Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S) §§ 40-43
Ann-Charlotte Henrysson (S) för Ulf Holmgren (S)
Paul Kowalski (S) för Margareta Lundblad (V) §§ 40-43
Paul Kowalski (S) för Maria Stansert (S) §§ 44-49
Ingela Rosén (S) för Margareta Lundblad (V) §§ 44-49
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, verksamhetschef/tf. socialchef
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 41-42
Linda Farkas, kvalitetsstrateg §§ 42-43
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 42, § 44, § 48 pkt 2
Jenny Smedberg, gemensamma nämnden § 48 pkt 1
Eva-Marie Nilsson, gemensamma nämnden § 48 pkt 1
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 45, § 48 pkt 3
Arne Johansson (C) ersättare
Doris Nickel (SD) ersättare

Åhörare
Justerare

Jonna Nielsen (ALT)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 21 juni 2016

Paragrafer

40-49

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Jonna Nielsen (ALT)

Justerandes sign
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Socialnämnden

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 juni 2016

Överklagningstid

23 juni – 14 juli 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

15 juli 2016

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 40
Svar på medborgarförslag “Förse hemtjänstens och nattpatrullens
kläder med reflexer”
Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget samt att förslagsställaren
meddelas om nämndens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår att Ljungby kommun ska förse hemtjänstens och
nattpatrullens ytterkläder med reflexer. Detta av två orsaker: på grund av
säkerheten och för att visa att de är personal från hemtjänsten.
Förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2016 föreslagit att
socialnämnden avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Personalen har tillgång till reflexvästar som de kan och får använda när de
arbetar. Dessutom är alla socialtjänstens bilar utrustade med reflexvästar som
kan användas om en olycka inträffar. Som arbetsgivare kan man heller inte
tvinga sin personal att sy på reflexer på sina privata ytterkläder. All personal
inom hemtjänsten har tjänstelegitimation som de använder för att legitimera sig
med och som vidimerar att de är en del av Ljungby kommun. För att säkerställa
säkerheten finns reflexvästar att använda. Med hänvisning till ovanstående anser
förvaltningen att ytterligare åtgärder inte är befogade.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2016 och beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 23 maj 2016, arbetsutskottets protokoll den 8 juni
2016, § 53.
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Socialnämnden
Sn § 41
Yttrande över policy för måltider
Beslut
Socialnämnden fastställer förvaltningens yttrande den 23 maj 2016 och skickar
det till tekniska nämnden som eget yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2016 att förslaget till policy för
måltider skickas till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden på
remiss.
Måltidsverksamheten i Ljungby kommun bygger på ett ansvar delat mellan
tekniska nämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Socialförvaltningens synpunkter redovisas i bilagan som utgör yttrandet till
tekniska nämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2016 och beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 23 maj 2016, arbetsutskottets protokoll den 8
juni 2016, § 54.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 42
Verksamhetsplan för styrning och uppföljning och
verksamhetsplan socialförvaltningen 2016-2017
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsplan för styrning och uppföljning och
verksamhetsplan socialförvaltningen 2016-2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har haft i uppdrag att revidera nuvarande versioner av
verksamhetsplan för styrning och uppföljning och verksamhetsplan
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 31 maj 2016, arbetsutskottets protokoll den 8
juni 2016, § 55.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 43
Förändring i delegationsordning
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till förändringar i
delegationsordningen. En förutsättning för att färdtjänstärenden ska hanteras
inom socialförvaltningen är att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen behöver anpassas då det skapats två nya tjänster. En tjänst
i form av 1:e bistånds-LSS handläggare för områdena äldreomsorg,
socialpsykiatri och LSS samt en tjänst som 1:e socialsekreterare för områdena
missbruk, ekonomiskt bistånd och flykting.
Färdtjänsten kommer, underförutsättning att erforderliga beslut fattas av
kommunfullmäktige den 20 juni 2016, att hanteras av socialförvaltningen från
och med den 1 juli 2016. Färdtjänsten har tidigare hanterats av
kommunledningsförvaltningen. I samband med detta ska delegationen för
färdtjänstärenden infogats i socialförvaltningen delegationsordningen.
Utöver detta finns det ytterligare några förändringar som beskrivs under
rubriken ”Förändringar”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2016 och beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016, § 56. Socialförvaltningens skrivelse
den 31 maj 2016, uppdaterad version daterad den 15 juni 2016.
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Socialnämnden
Sn § 44
Behov av boende enligt LSS och boende enligt SoL tillhörande
socialpsykiatrin
Beslut
Socialnämnden ger uppdrag till förvaltningen att utreda formerna och
förutsättningarna för nuvarande och framtida behov av socialpsykiatri och LSSboende.
Sammanfattning av ärendet
I dagsläge har socialförvaltningen inga lediga boendeplatser enligt LSS 9§ punkt
9 (bostad med särskild service för vuxna). Boendesituationen inom
socialpsykiatrin ser ut på samma sätt som boendesituation inom LSS.
Förvaltningen behöver undersöka alternativa lösningar för att tillgodose behovet
av boende inom LSS och socialpsykiatrin.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016, § 60, socialförvaltningens skrivelse
den 9 juni 2016.
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Socialnämnden
Sn § 45
Överenskommelse med intraprenad Ljungsätra
Beslut
Socialnämnden godkänner överenskommelsen med intraprenad Ljungsätra
under tidsperioden 1 januari 2017- 31 december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungsätra bedrivs sedan den 1 juni 2007 som intraprenad och avtalet har
förlängts vid flera tillfällen. Nuvarande sektionschefer har lämnat in en skrivelse
med önskemål om en förlängning.
Den 1 juni 2016 hade socialnämndens presidium, äldreomsorgens
verksamhetschef samt socialförvaltningens ekonomistrateg tillsammans med
intraprenadens två sektionschefer ett möte kring intraprenadens eventuella
förlängning. Ett förslag till en ny överenskommelse har tagits fram.
Socialnämndens arbetsutskott har den 8 juni 2016 föreslagit socialnämnden att
godkänna förslag till ny överenskommelse.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016, arbetsutskottets protokoll
den 8 juni 2016, § 59.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 46
Finsam-utredningen, remiss
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige
att ställa sig positiv till att ingå i Markaryds samordningsförbund tillsammans
med Älmhults kommun.
Sammanfattning av ärendet
Markaryds kommun har, med stöd av lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210), bildat Markaryds samordningsförbund
tillsammans med Landstinget Kronoberg (numera Region Kronoberg),
försäkringskassan samt arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har beslutat att utreda möjligheterna
att utvidga Markaryds samordningsförbund till att även innefatta Ljungby och
Älmhults kommuner samt konsekvenserna därav.
Utredningen är färdigställd och är ute på remiss till medlemmarna i Markaryds
samordningsförbund samt till kommunerna Ljungby och Älmhult. I utredningen
förordas att Markaryds Samordningsförbund utökas med Ljungby och Älmhults
kommuner från och med 2017.
Beslutsunderlag
Remiss från Markaryds kommun daterad den 2 maj 2016: Utredning om att
utöka Markaryds samordningsförbund med kommunerna Ljungby och Älmhult,
arbetsutskottets protokoll den 8 juni 2016, § 57, förvaltningens tjänsteskrivelse
den 13 juni 2016.
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Socialnämnden
Sn § 47
Ändring av personuppgiftsombud för socialnämnden i Ljungby
Beslut
Socialnämnden beslutar att entlediga Katrin Persson, tidigare anställd på
kommunledningsförvaltningen i Ljungby kommun, från uppdraget som
personuppgiftsombud från den 15 juni 2016.
Socialnämnden utser Åsa Lönn, personal- och lönestrateg i Ljungby kommun,
till nytt personuppgiftsombud från den 15 juni 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens personuppgiftsombud Katrin Persson har slutat sin anställning i
Ljungby kommun och socialnämnden behöver därför entlediga henne från detta
uppdrag samtidigt som man utser ett nytt personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 1 juni 2016, arbetsutskottets protokoll den 8
juni 2016, § 58.
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Socialnämnden
Sn § 48
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor för Älmhult,
Ljungby och Markaryd. - Den gemensamma nämnden hanterar alla
familjerättsliga frågor i kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.
Familjerätt omfattar arbete med faderskap/föräldraskap, samarbetssamtal,
adoptioner, utredningar där föräldrar inte kommer överens samt umgängesstöd
bland annat. Samarbetet inleddes 2006. Älmhult är värdkommun.
Information om undersköterskesituationen inför sommaren.
Ekonomisk uppföljning. - Den senaste ekonomiska prognosen för
socialnämndens ansvarsområde visar på ett nollresultat vid årets slut.
Pågående uppdrag - Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en
sammanställning över pågående uppdrag. Sammanställningen uppdateras
löpande.
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Socialnämnden
Sn § 49
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 15 juni 2016 § 49.
Sammanfattning av ärendet
Migrationsverkets information angående förändringar i lag (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
VoB Kronobergs årsredovisning 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, § 105, Verksamhetsplan för
försäljning av kommunal lös egendom.
Sveriges Kommuner och Landsting: Rekommendation om finansiering av
nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst.

Justerandes sign

