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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 21
mars 2018 kl. 8.00 – 18.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Anneli Ahlqvist (C)
Thomas Ragnarsson (M)
Lars Nordqvist (M) för Birgitte Orvnäs (-, fd KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S) § 18-del av § 23 ej under beslutsdelen
Ann-Charlotte Henrysson (S) för Ulf Holmgren (S) del av § 23-§ 25
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD) §§ 18-22
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD) §§ 23-25
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Greger Larsson, verksamhetschef §§ 18-19, 22-23
Emelie Lindström, 1:e socialsekreterare §§ 18-19
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 20
Rosa Morales, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 21
Nihad Hodzic, verksamhetschef §§ 22-23, § 24 pkt 3
Margareta Engström, verksamhetschef §§ 22-23, § 24 pkt 4
Joakim Karlsson, VD Ljungbybostäder AB § 24 pkt 1
Ann-Catrin Broström, sektionschef § 24 pkt 4
Kjell Jormfeldt (MP) ersättare § 18-del av § 23
Ann-Charlotte Henrysson (S) ersättare § 18-del av § 23
Doris Nickel (SD) ersättare §§ 18-22
Paul Kowalski (S) ersättare § 18-del av § 23
Arne Johansson (C) ersättare
Rut Björkström (KD) ersättare

Justerare

Margareta Lundblad (V)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 3 april 2018

Paragrafer

18-25

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Justerandes sign
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Socialnämnden

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Margareta Lundblad (V)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 mars 2018

Överklagningstid

4 april – 25 april 2018

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

26 april 2018

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden

Sn § 18
Tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
Förslag om införande av uteätartillägg
Beslut
Socialnämnden gör ett tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd om att
uteätartillägg kan beviljas om den sökande inte har möjlighet att laga sin mat i
sin bostad.
Uteätartillägget utgår med 18 procent av aktuellt basbelopp per år delat på 12
månader.
Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommun förekommer att den enskilde efter individuell prövning
beviljas ekonomiskt bistånd till uteätartillägg med 20 kronor per dag. Detta
belopp har varit oförändrat under många år. Uteätartillägg kan beviljats då
matlagningsmöjligheter för den enskilde saknas. I riksnormen för
försörjningsstöd ingår en post för mat och uteätartillägget är till för att
kompensera den ökade kostnad som det innebär att köpa färdiglagad mat. I
nuvarande riktlinjer saknas information om möjligheten att erhålla uteätartillägg.
Förvaltningen har kollat upp med tio skilda kommuner runt om i landet hur de
hanterar frågan. Samtliga av de kontaktade kommunerna uppger att de vid
behov beviljar uteätartillägg. Majoriteten av kommunerna utgår från en
procentsumma på 18 procent av aktuellt basbelopp. Basbeloppet för 2018 är
45500 kronor och 18 procent av detta är 8 190 kronor på årsbasis vilket
motsvarar ett dagsbelopp på 22,43 kronor.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2018 och föreslår att
nämnden gör ett tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt i enlighet med
förvaltningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018, arbetsutskottets
protokoll den 28 februari 2018, § 21.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 19
Yttrande avseende revisionsrapport: Granskning av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete
Beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar detsamma till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun är med anledning av KPMG:s revision av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete ombedd att lämna ett samlat svar från
kommunstyrelsen. Det övergripande ansvaret för sammanställningen av det
samlade svaret har uppdragits kommunens integrationssamordnare.
Socialnämnden såväl som övriga berörda nämnderna har tillfrågats att yttra sig
kring revisionsrapporten.
Beredning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 8 mars 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2018 och föreslår att
nämnden godkänner yttrandet och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Rapport: Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete,
socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2018, arbetsutskottets protokoll
den 14 mars 2018, § 27.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 20
Svar på motion angående utredning av äldres näringsstatus
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Motivering
Socialförvaltningen anser området oerhört viktigt men med hänvisning till de
insatser som redan idag görs och med hänvisning till de resurser som
socialförvaltningen skulle behöva avsätta för att gå in i ett övergripande
forskningsarbete föreslås att motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har via Kerstin Wirén och Björn Gullander inkommit med en
motion där de föreslår en övergripande undersökning, i samarbete med ett
universitet, kring näringsstatus hos äldre i såväl särskilt som ordinärt boende i
Ljungby kommun.
Beredning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 15 februari 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2018 och föreslår att
nämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar bifall till motionen.
Thomas Ragnarsson (M) yrkar med instämmande av Martina Ericsson (SD),
bifall till utskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om utskottet beslutar enligt Thomas Ragnarssons (M) och
Martina Ericssons (SD) yrkande eller enligt Margareta Lundblads (V) yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med Thomas Ragnarssons (M) och
Martina Ericssons (SD) yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Thomas Ragnarssons (M) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Margareta Lundblads (V) yrkande.
Justerandes sign
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Socialnämnden

Omröstning
Ja-röst
X
X
X
X
X
X

Nej-röst

Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Lars Nordqvist (M)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson
Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
X
Ulf Holmgren (S)
X
Margareta Lundblad (V)
x
Martina Ericsson (SD)
X
Jonna Nielsen (ALT)
X
Resultat av omröstning blev tio ja-röster och en nej-röst. Socialnämnden
beslutar således i enlighet med Thomas Ragnarssons (M) och Martina Ericssons
(SD) yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 inklusive bilaga:
Riktlinjer och handbok för nutritionsarbetet i Ljungby kommun, arbetsutskottets
protokoll den 28 februari 2018, § 22.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 21
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslut
Socialnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 2017 samt övergripande
mål och strategier för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för 2017.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2018 och föreslår att
nämnden fastställer patientsäkerhetsberättelse för 2017 samt övergripande mål
och strategier för 2018.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för 2017, arbetsutskottets protokoll den 14 mars 2018,
§ 28.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 22
Verksamhetsberättelse socialnämnd 2017
Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2017, en utvidgad version av den
verksamhetsberättelse som inlämnades till ekonomiavdelningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2018 och föreslår att
nämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2017.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse socialnämnd 2017, arbetsutskottets protokoll den 14
mars 2018, § 29.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 23
Handlingsplan-status
Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.
En ny handlingsplan för ekonomi i balans presenteras vid nämndens
aprilsammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Den senaste prognosen visar ett minus på 26 miljoner. Socialnämnden har
beslutat att befintlig handlingsplan gäller tills en ny handlingsplan presenteras
vid nämndens marssammanträde.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2018 och uppdragit åt
förvaltningen att utarbeta förslag till ny handlingsplan för 2018 innefattande
hantering av prognosticerat underskott.
Redogörelse
Förvaltningen redovisar ekonomisk månadsrapport för februari 2018. Arbetet
med att ta fram en ny handlingsplan för ekonomi i balans har inletts.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport februari 2018, arbetsutskottets protokoll den 14 mars 2018,
§ 31.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 24
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om avtal gällande kvarteret Nålen.
Kommunens folkhälso- och friskvårdssamordnare informerar om
folkhälsoarbete.
Förvaltningen informerar om personalsituation inom HSL.
Doris Nickel (SD) har skickat ett öppet brev om hemtjänstens arbete till
socialnämndens ledamöter och ersättare samt till några tjänstemän inom
förvaltningen. Förvaltningen ger en inblick i det dagliga hemtjänstarbetet och
redovisar förvaltningens svar på de kommentarer som framgår av brevet.
Enhetsbesök, återrapportering. - Nämnden har utsett kontaktpolitiker för
respektive område. Inga redovisningar lämnas vid dagens sammanträde.
Pågående uppdrag.- Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en
sammanställning över pågående uppdrag. Sammanställningen uppdateras
löpande.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 25
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 21 mars 2018 § 25.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Meddelande om inspektion vid HVB
Ljungberga.
Statistik synpunkter.
Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017.
VågaVa: Kvartalssammanställning för fjärde kvartalet 2017.
Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering.

Justerandes sign

