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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 20 juni
2018 kl. 8.00 – 12.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Lars Nordqvist (M) för Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Håkan Bengtsson (S)
Petra Ruzsa-Pal (S) för Emma Johansson Gauffin (S)
Paul Kowalski (S) för Maria Stansert (S) § 50-§ 55 pkt 1-7
Arne Johansson (C) för Paul Kowalski (S) § 55 pkt 8-9 - § 56
Birgitte Orvnäs (-, fd KB)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Nihad Hodzic, verksamhetschef
Malin Söderberg, sektionschef § 51
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 53
Linda Farkas, kvalitetsstrateg § 53, § 55 pkt 2
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 55 pkt 3
Greger Larsson, verksamhetschef § 55 pkt 4
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 55 pkt 5
Arne Johansson (C) ersättare § 50-§ 55 pkt 1-7
Inger Jeppsson (-, fd L) ersättare

Åhörare
Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 28 juni 2018

Paragrafer

50-56

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Överklagningstid

29 juni- 20 juli 2018

Anslaget sätts upp/tas
ned

29 juni / 23 juli 2018

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Sammanträdesprotokoll
2018-06-20

3(9)

Socialnämnden

Sn § 50
Fastställande av dagordning
Beslut
Doris Nickel (SD) anmäler en övrig fråga om Bredemads återvinningscentral.
Frågan tas upp under punkt ”Förvaltningschefen informerar”.
Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 51
Revidering av delegationsordning för gemensam socialjour
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag på reviderad delegationsordning för
gemensam socialjour.
Sammanfattning av ärendet
I delegationsordning för kommungemensam socialjour har
felaktigheter identifierats under nummer 16 ”Beslut om att begära
polishandräckning” utifrån 43§ 2p. LVU.
I dag finns en text under ”Anmärkning” som lyder ”Förordande
se bifogad bilaga”. Den bilaga som denna anmärkning hänvisar
till finns inte. Det är förvaltningens bedömning att den inte heller
fyller något praktiskt syfte då delegation enligt
delegationsordningen ges till medarbetare inom socialjouren att
fatta beslut om polishandräckning under förutsättning att rekvisit
för detta är uppnådda.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni 2018 och föreslår att
socialnämnden fastställer förslag på reviderad delegationsordning för gemensam
socialjour.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2018 inklusive bilaga: förslag på
reviderad delegationsordning för gemensam socialjour, arbetsutskottets
protokoll den 14 juni 2018, § 46.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 52
Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj 2019
Beslut
Socialnämnden fastställer ”Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj
2019”.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för
socialförvaltningen. Planen ska vara ett redskap för att kvalitetssäkra, utveckla
och styra verksamheten och den ska revideras varje år.
Planen ersätter inte den gällande lagstiftningen på området. Socialtjänsten i
Ljungby kommun ska även följa de övergripande policys, planer och program
beslutade för Ljungby kommun samt nationella och regionala
överenskommelser och mål.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni 2018 och föreslår att
socialnämnden fastställer ”Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj
2019”.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2018 inklusive bilagd
Verksamhetsplan socialförvaltningen juni 2018 - maj 2019, arbetsutskottets
protokoll den 14 juni 2018, § 45.
_________
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Socialnämnden

Sn § 53
Systematisk uppföljning av ärenden inom IFO
Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att ta fram
modeller för systematisk uppföljning inom alla delar av socialtjänstens
verksamhet. Målet är att ha en sådan modell formulerad och klar senast februari
2020.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att skapa en modell för systematisk
uppföljning av ärenden inom IFO (utskottets protokoll den 2 augusti 2017, §
70). Förvaltningen har redovisat uppdraget i en rapport daterad den 14 juni
2018.
Systematisk uppföljning handlar om att löpande beskriva, mäta och
dokumentera arbetet med enskilda brukare och sammanställa informationen på
gruppnivå för att få kunskap om verksamheten. Detta är en helt avgörande del
för att kunna uppnå kunskapsbaserad verksamhet och därmed en socialtjänst av
god kvalitet. Målet med systematisk uppföljning är att skapa förutsättningar för
ökad kunskapsutveckling på både lokal, regional och nationell nivå.
Socialstyrelsen och SKL ger också stöd till kommuner i utvecklingen av
systematisk uppföljning.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni 2018 och föreslår att
socialnämnden godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att ta fram
modeller för systematisk uppföljning inom alla delar av socialtjänstens
verksamhet. Målet är att ha en sådan modell formulerad och klar senast februari
2020.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens rapport den 14 juni 2018, arbetsutskottets protokoll den 14
juni 2018, § 48.
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Socialnämnden

Sn § 54
Motion om butiken ”Lite av varje”
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Motivering
Socialförvaltningen har sedan tidigare konstaterat att lokalen för verksamheten
”Lite av varje” inte är lämplig för sitt ändamål. Lokalen är för trång och inte
fullt ut tillgänglighetsanpassad. I samband med detta konstaterande kom det
fram att lokalen där förvaltningen bedriver daglig verksamhet Karlsson på
Fabriksgatan 12 klassas som uttjänt.
Den 19 juni 2017 förmedlades uppdraget att hitta en ny lokal till
fastighetsavdelning med en önskelista/kravspecifikation. I den
önskelistan/kravspecifikationen utryckte förvaltningen önskemål om en lokal
som uppfyller behov av att bedriva även en second hand butik. Arbete att hitta
en ny lokal pågår.
Sammanfattning av ärendet
En motion har kommit från Sverigedemokrater om lokalen för second hand
butiken ”Lite av varje”.
Sverigedemokrater yrkar att socialförvaltningen utreder hur man kan placera
butiken för att uppnå bra tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler och
därmed öka både försäljning och arbetstillfällen. Butiken är idag placerad i en
lokal som inte är tillräcklig stor för ändamålet. Enligt motionen upplever man
också att lokalen är lite undangömd och att många invånare i kommunen inte
känner till butiken.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni 2018 och föreslår att
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion om butiken ”Lite av varje”, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2018, arbetsutskottets protokoll den 14 juni
2018, § 47.
Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 55
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefen OF informerar om aktuella frågor. Ärendet är muntligt inga handlingar.
Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen.
Ekonomisk rapport/handlingsplan: Sammantaget visar prognosen inom
socialnämndens ansvarsområde en förväntad avvikelse mot budget med -19 400
tkr vid årets slut vilket är en förbättrad prognos med 1 800 tkr. Det finns
förbättringar inom alla verksamhetsgrenar förutom inom hemsjukvården.
Mottagandet av ensamkommande barn och unga – nuläge. Den 7 juni tog
riksdagen beslut om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa
ensamkommande unga. Länsstyrelsen ska i samarbete med Migrationsverket
hålla en informationsträff om den utvidgade gymnasielagen den 20 juni på
eftermiddagen. Förvaltningen återkommer med en mer utförlig information
kring den nya gymnasielagstiftningen.
Information om ny lag: Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
https://www.regeringen.se/rattsligadokument/lagradsremiss/2018/05/bistandsbedomt-trygghetsboende-for-aldre/
Personalläget inför sommaren – muntlig information.
Informationsfilm om Äldrehälsa Kronoberg.
Enhetsbesök, återrapportering: Bo Ederström (M) och Doris Nickel (SD)
rapporterar från enhetsbesök.
Pågående uppdrag.
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Socialnämnden

Sn § 56
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 20 juni 2018 § 56.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Tillsyn av hem för vård eller boende
(HVB) för barn och unga vid HVB Fyren i Ljungby, beslut den 7 juni 2018;
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid HVB
Ljungberga i Ljungby, beslut den 5 juni 2018; Tillsyn av stödboende för barn
och unga vid Mobila teamet stödboende i Ljungby, beslut den 5 juni 2108.
Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2018, § 105, Revidering av
verksamhetsplan för behandling av personuppgifter.
Statistik synpunkter, maj 2018.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:22, Preliminär
kostnadsutjämning för LSS år 2019.

Justerandes sign

