Sammanträdesprotokoll
2019-02-20

1(10)

Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 20
februari 2019 kl. 8.00 – 17.30

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Lars Nordqvist (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Jennie Uleskog (C)
Gerd Lansler (KD)
Håkan Bengtsson (S)
Margaretha Andersson (S)
Ingela Rosén (S)
Göran Fransson (S)
Rolf Kimnäs (SD) för Martina Ericsson (SD)
Doris Nickel (SD)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 16, § 19 p 1, 3
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 17-18
Harriet Kristensson, SAS §§ 17-18
Maria Hultman, Jimmie Gerhardsson, Maria Normark Kommunal § 19 p 2
Marie Hasselroth, Vision § 19 p 2
Ann-Christin Älmhäll, Vårdförbundet § 19 p 2
Lena Karlsson och Carina Karlsson, kommunledningsförvaltningen § 19 p 5
Margareta Engström, verksamhetschef § 19 p 7-9
Christer Larsson (SD) ersättare
Daniel Svensson (M) ersättare
Baskim Kamberi (S) ersättare
Ulla-Britt Storck (S) ersättare

Åhörare
Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 27 februari 2019

Paragrafer

14-20

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)
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Socialnämnden

Justerare

Anneli Ahlqvist (C)

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

2019-02-20

Överklagningstid

1 mars-22 mars 2019

Anslaget sätts upp/
Anslaget tas ned

1 mars/25 mars 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-20

3(10)

Socialnämnden

Sn § 14
Fastställande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändring: ärende 6,
Kompletterande modell gällande sommarrekrytering, bonus för vissa
sommarvikarier 2019, utgår.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden meddelar att ärende 6, Kompletterande modell gällande
sommarrekrytering, bonus för vissa sommarvikarier 2019, behöver beredas
ytterligare varför ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Socialnämnden

Sn § 15
Instruktion för socialnämndens arbetsutskott
Beslut
Socialnämnden antar instruktionen för socialnämndens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till instruktion för socialnämndens
arbetsutskott.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 1,
och föreslår att socialnämnden antar instruktionen.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till instruktion för socialnämndens arbetsutskott
inklusive bilaga: Mall för beslutsexempel/beslutsformuleringar - individ- och
familjeomsorg – checklista samt arbetsutskottets protokoll den 23 januari 2019,
§ 1.
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Socialnämnden

Sn § 16
Bokslut 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 till årsredovisningen och
socialnämndens måluppfyllelse för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
socialnämnden samt en sammanställning över måluppfyllelsen för 2018.
Socialnämnden redovisar 2018 ett minusresultat på 16 944 tkr.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 februari 2019, § 6,
och föreslår att socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 till
årsredovisningen och socialnämndens måluppfyllelse för 2018.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2019 inklusive bilagor:
Verksamhetsberättelse till årsredovisning 2018 samt måluppfyllelse 2018,
arbetsutskottets protokoll den 13 februari 2019, § 6.
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Socialnämnden

Sn § 17
Planering särskilt boendeplatser
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbereda för ytterligare 16
tillfälliga särskilt boendeplatser på Ljungberga, plan 4. Finansiering sker via
budget för särskilt boende.
Verkställigheten rapporteras månadsvis på nämndens sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Nuläget vad gäller särskilt boende är att det finns 328 personer med beslut om
särskilt boende totalt (inklusive de som bor på särskilt boende idag och de som
ännu inte fått sitt beslut verkställt). Antalet nytillkomna beslut om särskilt
boende har varit något lägre per månad under 2018 än genomsnittet föregående
år. Förvaltningen har dock haft en ovanlig situation vad gäller antalet
nytillkomna platser per månad, dessa är endast 5,8 i snitt under 2018 alltså
märkbart lägre än det tidigare medeltalet 8,2.
Med anledning av ovanstående bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att
vidta åtgärder för att förbereda ytterligare tillfällig utökning av antal platser i
särskilt boende utöver de tidigare beslutade. Alternativ som står till buds är att
öppna upp platser i våra befintliga lokaler alternativt köpa plats i annan
kommun. Förvaltningen ser i första hand möjligheten att använda egna
befintliga lokaler för ändamålet och har då Ljungberga, plan 4 som det mest
rimliga alternativet att där öppna ytterligare 16 platser utöver de redan tidigare
öppnade tillfälliga platserna. Kostnader för tillfällig utökning av ytterligare 16
platser i särskilt boende beräknas till ca 7,5-8 mkr rena driftkostnader på
årsbasis och ca 700-800 tkr i engångskostnader för upprustning m.m.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 februari 2019, § 8,
och föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2019, arbetsutskottets
protokoll den 13 februari 2019 § 8.
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Socialnämnden

Sn § 18
Kontaktpolitiker 2019-2022
Beslut
Socialnämnden fastställer:
- Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök av
kontaktpolitiker inom socialförvaltningens verksamhet i Ljungby kommun.
- Rutin för kontaktpolitiker.
- Förteckning över kontaktpolitiker.
Sammanfattning av ärendet
Handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök av kontaktpolitiker
inom socialförvaltningens verksamhet i Ljungby kommun är en del utav den
intern kontroll som genomförs inom socialnämndens verksamhetsområde. Inför
varje mandatperiod ska styrdokument kopplade till handlingsplanen revideras.
Syftet med verksamhetsgenomgång och enhetsbesök är att ge kontaktpolitikern
insyn och öka kunskapen om verksamheten, skapa en vi-känsla inom vår
verksamhet samt följa upp måluppfyllelse och kvalitet.
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 februari 2019, § 10,
och föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 inklusive bilagor:
handlingsplan för verksamhetsgenomgång och enhetsbesök av kontaktpolitiker
inom socialförvaltningens verksamhet i Ljungby kommun, rutin för
kontaktpolitiker och förteckning över kontaktpolitiker, arbetsutskottets protokoll
den 13 februari 2019 § 10.
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Socialnämnden

Sn § 19
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Information om aktualisering av handlingsplan ekonomi 2019.
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med aktualisering av
handlingsplanen och går igenom arbetsmaterial kopplat till ekonomi 2019.
Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag (den 13 februari 2019, § 7) att
ytterligare konkretisera förslag till åtgärder för budget i balans med
konsekvensbeskrivning och presentera vid nämndens marssammanträde.
Presentation av de fackliga representanterna.
Utbildning om ekonomi ur ett mer övergripande perspektiv.
Information om Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Information om Ljungby kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda.
Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen.
Undersköterskeutbildning, återrapportering av uppdrag från socialnämnden.
Information om TES planering.
Pågående uppdrag.
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Socialnämnden

Sn § 20
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 20 februari 2019 § 20.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2019-02-20 publicerade på extranätet:
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut: Tillsyn av Mobila teamets
stödboende i Ljungby; Tillsyn av Ljungberga stödboende i Ljungby;
Meddelande om inspektion i verksamheterna HVB Fyren och Fyren
Stödboende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll den 29 januari 2019, §
12, Diskussion om funktionen Ansvarig att bevaka barnens rätt enligt
barnkonventionen.
Kommunledningsförvaltningen: Överenskommelse hyra projekt GeSa.
Ljungbykommuns verksamhetsplan för informationssäkerhet.
Länsstyrelsen i Kronobergs län: Kommuner kan ansöka om medel från
länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter och TIA-medel 2019. Länsstyrelserna får lämna ersättning till
kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt
skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller
ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och
mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.
Migrationsverket: Information om kommuntal 2018, utfall och ersättning av
avbrutna anvisningar.
Protokoll från Sunnerbo Samordningsförbunds styrelsemöte och bilaga med
beslut gällande insats UngSam.
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde kvartalet 2018.
Revisionsrapport: Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder
för en budget i balans.
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Socialnämnden
Socialstyrelsen: Uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk
och beroende.
Statistik synpunkter 2018 samt januari 2019.

Justerandes sign

