Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

1(12)

2015-03-25

Plats och tid

Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1, onsdagen den 25 mars 2015
kl. 8.00 – 16.10, ajournering kl. 8.30-8.35 samt kl. 9.20-9.30

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Ann-Charlotte Henrysson (S) för Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S) ej § 22 p g a jäv
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)
Paul Kowalski (S) för Maria Stansert (S) § 22

Övriga deltagande

Jonas Jönsson, socialchef
Patrik Moberg, tf verksamhetschef § 20
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg
Rosa Morales, MAS § 24
Harriet Kristensson, SAS § 26
Gabriella Olofsson, ekonomistrateg § 25, § 27
Christofer Konnéus, personalstrateg § 27
Marie Karlsson (C) ersättare
Arne Johansson (C) ersättare
Paul Kowalski (S) ersättare
Maria Sitomaniemi (SD) ersättare
Inger Jeppsson (FP) ersättare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Ulf Bergner (KB)
Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby den 1 april 2015
Paragrafer

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerande

Ulf Bergner (KB)

Utdragsbestyrkande

19-27
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

25 mars 2015

Överklagningstid

2 april – 23 april 2015

Anslaget nedtaget

24 april 2015
Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
Underskrift
Ljiljana Bublik

Utdragsbestyrkande
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Sn § 19
Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att ta upp ett extra ärende rörande hyresnivå
Brunnsgården.
Ärendet
Ordföranden föreslår att nämnden tar upp ett extra ärende om hyresnivå på
Brunnsgården.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 20
Intern kontroll
Beslut
Socialnämnden beslutar att följande områden blir föremål för intern kontroll
2015:
-

Hur många barnavårdsutredningar utreds i mer än fyra månader?

-

Hur säkerställer socialförvaltningen framtida kompetensförsörjning
gällande vård- och omsorgsyrken?

-

Hur säkerställer socialförvaltningen att genomförandeplanerna inom
omsorgen överensstämmer med uppdraget sam att uppdaget är tydligt
beskrivet?

Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter för partiöverläggningar i ärendet.
Ärendet
Förvaltningen har gett förslag på sex verksamhetsområden som bör undersökas
under 2015. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut tre
verksamhetsområden som ska undersökas.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 21
Förslag på nya högsta godtagbara boendekostnader utifrån
genomsnitthyror för Ljungby kommun 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna nya högsta godtagbara boendekostnader
för lägenheter i Ljungby kommun.
Ärendet
Ljungby kommun har högsta godtagbara boendekostnader för personer som är
aktuella för ekonomiskt bistånd. Högsta godtagbara boendekostnad är det
belopp som maximallt beviljas för en lägenhet.
Förvaltningen har undersökt genomsnittshyrorna för 2015 i Ljungby kommun.
Utifrån dessa har ett förslag på nya högsta godtagbara boendekostnader skrivits.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 17 februari 2015, arbetsutskottets protokoll
den 4 mars 201, § 13.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 22

Dnr SN2015/0039

Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen fördelning av fondens
avkastning enligt bilaga 1 med följande ändringar:
- ABF får 15 000 kronor till läxjälp.
- Lagans Rödakorsetkrets får ytterligare 35 000 kronor till koloniverksamhet
under förutsättning att redovisa antalet deltagande barn och ungdomar som
kommer från tidigare Berga kommuns geografiska område.
- Förslag till utdelning till Åkonst Lagans 50 000 kronor stryks.
Kommunens olika policys ska beaktas vid kommande utdelningar.
Jäv
Maria Stansert (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter för partiöverläggningar i ärendet.
Ärendet
Socialnämnden ges en gång per år tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen
gällande de ansökningar som kommit in berörande utdelning ur Dahlin-fonden.
För 2015 finns cirka 1 162 000 kronor att utdela ur fondens avkastning. 5/7 av
dessa medel det vill säga cirka 830 000 kronor utdelas till sociala ändamål.
Yrkanden
Den socialdemokratiska partigruppen, med instämmande av Margareta
Lundblad (V), yrkar följande:
-

Att ABF får 15 000 kronor till läxjälp och att Lagans Rödakorsetkrets får
ytterligare 35 000 kronor till koloniverksamhet ur Dahlin-fonden på
bekostnad av Åkonst Lagans 50 000 kronor.

-

Att förvaltningen får i uppdrag att utforma en modell där tjänstemän på
förvaltningen förbereder förslaget till utdelning av Dahlin-fonden som
bygger på historik, redovisning av eventuella tidigare utdelningar samt de
olika målen enligt kommunens olika policys.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden antar
dessa.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 27 februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2012/0053

Barnahus i Kronobergs län
Beslut
Socialnämnden beslutar om deltagande i länsövergripande verksamhet,
Barnahus Kronoberg samt uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal enligt bilaga.
Ärendet
I september 2014 tillsattes en utredning för att se över möjligheterna att skapa
ett Barnahus i Kronobergs län. Utredningen med förslag på samverkansavtal har
nu färdigställts och skickats ut till samtliga huvudmän (länets åtta kommuner,
Region Kronoberg, Åklagarkammaren och Polismyndigheten) för
ställningstagande, beredning och beslut.
Utredningens bedömning och förslag är att det inrättas ett Barnahus i
Kronobergs län från och med l januari 2016. Barnahuset ska lokaliseras centralt
till Växjö tätort då närheten till sjukvård, polis och åklagare är av yttersta vikt.
Växjö kommun föreslås vara arbetsgivare för personalen som är fast
stationerade vid Barnahuset.
Ett förslag på samverkansavtal mellan huvudmännen har utarbetats.
Detta utgår från de nationella kriterierna för vad ett Barnahus ska innehålla.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Region Kronobergs utredning om Barnahus i Kronobergs län daterad den 2
februari 2015 samt förslag på samverkansavtal. Arbetsutskottets protokoll den 4
mars 2015, § 16.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 24
Patientsäkerhetsberättelse 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa patientsäkerhetsberättelsen 2014 samt att
fastställa mål, strategier och aktivitetsplan för hälso-och sjukvård 2015 och
tillföra till befintlig äldreomsorgens/HSL-plan.
Ärendet
Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2014 samt
aktivitetsplan för hälso-och sjukvård 2015.
Under 2014 har socialförvaltningen haft brist på sjuksköterskor och
undersköterskor, detta arbetar man med kontinuerligt. Förvaltningen ser även att
patienter som varit inlagda blir utskrivna snabbare vilket gör att kommunens
hemsjukvård måste ta ansvar för mer avancerad vård.
Under 2015 kommer socialförvaltningens hälso- och sjukvård bland annat att
arbeta med att tydliggöra delegeringsbeslut ytterligare, fortsätta att utveckla
samarbetet med Region Kronoberg, utveckla vägledning i omvårdnad under
livets slut samt möjliggöra dokumentation via mobil teknologi.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2014 samt aktivitetsplan för hälso-och sjukvård 2015.

Utdragsbestyrkande
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Förlängning av avtal med intraprenaden Ljungsätra
Beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialnämndens ordförande och socialchef
att förlänga avtalet med intraprenaden Ljungsätra ett år. Avtalstiden ska vara 1
april 2015 – 31 mars 2016 med möjlighet till eventuell förlängning.
Eventuell revidering av avtalet kan påkallas om kommunens övergripande
policy för alternativa driftsformer förändras under avtalstiden.
Förlängningen ska gälla befintlig avtalsskrivning inklusive tidigare gjorda
förändringar. Nedanstående lydelser ska dock gälla:
[§ 4] Intraprenaden tillhör organisatoriskt verkställigheten och ingår under
verksamhetschefen för verkställighet äldreomsorgs ansvarsområde.
[§ 8] Om intraprenaden vid verksamhetsårets slut visat sig generera ett övereller underskott större än 2,9 % ska överskjutande del tillfalla
socialförvaltningen. Över- eller underskott understigande 2,9 % ska överföras
till intraprenadens budget nästkommande år. Om inte avtalet förlängs ska tre
tolftedelar av intraprenadens del av över- eller underskottet föras över till
nästkommande års budget.
Ärendet
Förlängning av avtal med intraprenaden Ljungsätra.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 12 mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 26
Hyresnivå Brunnsgården
Beslut
Socialnämndens beslut den 24 april 2013, § 42 upphävs.
Socialnämnden beslutar att samma princip för hyressättning gäller på alla
särskilda boenden inom äldreomsorgen i Ljungby kommun.
Socialnämnden beslutar att hyrorna gällande Brunnsgårdens nyrenoverade
lägenheter sätts till det kvadratmeterpris som tekniska förvaltningen föreslagit.
Ärendet
Tekniska förvaltningen har levererat ett underlag på en hyreskostnad
motsvarande 1 700 respektive 1 800 kronor per kvadratmeter och år gällande de
nyrenoverade lägenheterna på Brunnsgården. Detta i sig innebär en hyresnivå
motsvarande 4 633 -5 565 kronor per månad allt beroende på vilken lägenhet på
Brunnsgården det handlar om.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 24 mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 27
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Ärendet
Analys av hemtjänstkostnader
Hemtjänstens kostnader och beviljade timmar ökar i Ljungby kommun. Enligt
uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen utarbetat en analys av hemtjänstens
kostnader.
Bemanningstäthet på särskilt boende
Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden gjort en översyn av
bemanningstäthet på särskilt boende.
Redovisning av revision flyktingverksamheten
KPMG har på revisorernas uppdrag utfört granskning av kommunens
flyktingverksamhet.
Redovisning av sjukfrånvaro
Förvaltningen har gjort en sammanställning av sjukfrånvaron inom
förvaltningens verksamhetsområde 2014. Långtidsfrånvaron ökar medan
korttidsfrånvaron har minskat något. Förvaltningen jobbar med att följa och
analysera sjukfrånvaron på olika sätt.
Ekonomisk uppföljning
Socialnämndens prognos för 2015 pekar mot ett underskott på cirka 4,6 miljoner
kronor och åtgärder kommer att vidtas för att nå ekonomi i balans.
Inför budget 2016
Förvaltningen informerar om verksamhetsplanering och budget inför år 2016.
Utbildning LSS
Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess uppdrag under
mandatperioden. Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen information om
aktuell LSS-lagstiftning.
Pågående uppdrag
Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en sammanställning över pågående
uppdrag 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

