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Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, onsdagen
den 27 maj 2015 kl. 8.00 – 12.00

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C) för Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (FP för Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Ann-Charlotte Henrysson (S) för Emma Johansson (S)
Paul Kowalski (S) för Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD) för Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga deltagande

Jonas Jönsson, socialchef §§ 36-39
Magnus Wallinder, verksamhetschef
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 37-38, 42
Malin Svensk, informatör § 40
Ulrika Svensson, ekonom § 41 pkt 1
Göran Andersson, IT-strateg § § 41 pkt 2
Marie Åberg-Johansson (S) ersättare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Ulf Holmgren (S)
Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 juni 2015
Paragrafer

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerande

Ulf Holmgren (S)

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

27 maj 2015

Överklagningstid

9 juni – 30 juni 2015

Anslaget nedtaget

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

Utdragsbestyrkande
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Sn § 36
Fastställande av dagordning
Beslut
Ärende 6, individärende, sekretess, utgår vid dagens sammanträde.
Ärendet
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att ärende 6, individärende, sekretess,
utgår då ärendet behöver utredas ytterligare.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2015/0020

Förändring av riktlinjer och mål för äldreråden, individ- och
familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden
Beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplan för tillsynsbesök av kontaktpolitiker
inom socialförvaltningens verksamhet i Ljungby kommun.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rutin för kontaktpolitiker som del i
handlingsplanen.
Socialnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker för sektionerna för 2015-2018
enligt arbetsutskottets förslag den 20 maj 2015.
Socialnämndens ordinarie ledamöter ska meddela arbetsutskottet vilka områden
de är intresserade av och vid nästa sammanträde ska nämnden utse
kontaktpolitiker för resterande verksamhetsområdena.
Detta beslut ersätter av nämnden tidigare fattade beslut den 17 juni 2009, § 76
samt 24 juni 2004, § 86.
Ärendet
Önskemål har uppkommit om att förändra riktlinjerna och målen för äldreråden,
individ- och familjeomsorgs-, psykiatri- och LSS/LASS-råden.
Syftet med förändringen är att de politiker som är kontaktpersoner för en
verksamhet i högre grad och på ett enhetligt sätt ska kunna ha den kontakt med
verksamheten som behövs för att ha insyn i verksamheterna. I förslaget föreslås
detta ske genom tillsynsbesök. Förslaget är hämtat från barn- och
utbildningsförvaltningen och enligt en utvärdering av tillsynsbesöken
framkommer att detta har varit mycket värdefullt.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 maj 2015, arbetsutskottets protokoll den 20 maj
2015, § 45.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2015/0038

Svar på medborgarförslag – driv tvätteri som daglig verksamhet i
kommunen
Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget samt att förslagsställaren
meddelas om nämndens beslut.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås kommunen bedriva ett tvätteri som en daglig
verksamhet enligt LSS i egen regi.
Socialförvaltningen har i sin skrivelse den 6 maj 2015 föreslagit att
medborgarförslaget avslås eftersom det skulle kunna vara en konkurrerande
verksamhet och för att det skulle vara en omfattande verksamhet att bedriva. En
sådan verksamhet kräver stora investeringar och hög personaltäthet. Det är
också högst osäkert om det finns ett underlag av deltagare inom daglig
verksamhet som skulle kunna utföra arbetet eftersom insatserna ska vara
utformade så att den enskildes förmåga, resurser och önskemål tas till vara.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 6 maj 2015, arbetsutskottets protokoll den 20
maj 2015, § 46.

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2015/0088

Svar på motion om referenser och registerutdrag vid anställning i
äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Maria Sitomaniemi (SD), Jonna Nielsen (ALT) och Inger Jeppsson (FP)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Motionären har yrkat i motionen att kommunen vid platsannonser för
rekrytering till äldreomsorgen ska se det som meriterande att sökande lämnar in
ett frivilligt registerutdrag.
Socialförvaltningen har i sin skrivelse den 30 april 2015 lagt fram förslag till
beslut.
Förvaltningen hänvisar till att statens offentliga utredning och datainspektionen
har tydligt gjort bedömningen att det är integritetskränkande med registerutdrag.
Förvaltningen kan inte ställa sig positiv till att aktivt kringgå eventuella lagar
som stiftas. Redan idag lägger förvaltningen stor vikt vid personlig lämplighet.
Förvaltningen anser inte att ett inlämnat registerutdrag tillför något vid en
rekrytering.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Maria Sitomaniemi (SD) med instämmande av Jonna Nielsen (ALT) yrkar att
nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Maria Sitomaniemi (SD) och Jonna Nielsens
(ALT) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som röstar för Maria Sitomaniemi (SD) och Jonna Nielsens (ALT) yrkande
röstar nej.
Utdragsbestyrkande
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Ledamot
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C)
Inger Jeppsson (FP)
Håkan Bengtsson (S)
Ann-Charlotte
Henrysson (S)
Paul Kowalski (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)
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ja
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x

Resultatet blev åtta ja-röster och tre nej-röster. Socialnämnden har därmed
beslutat att avslå Maria Sitomaniemi (SD) och Jonna Nielsens (ALT) yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 30 april 2015, arbetsutskottets protokoll den
20 maj 2015, § 47.
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Sn § 40
Innovationspris i socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare fattat beslut avseende visionspriset
samt att införa ett innovationspris enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Socialförvaltningen har föreslagit socialnämnden att avskaffa visionspriset samt
att införa ett innovationspris. Syftet med innovationspriset är att ta till vara idéer
från medarbetare: från de som identifierar hinder och förbättringsmöjligheter i
vardagen och som kommer fram till kloka lösningar som gagnar dem vi är till
för.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 27 april 2015, arbetsutskottets protokoll den 6 maj
2015, § 40.

Utdragsbestyrkande
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Sn § 41
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Ärendet
Ekonomisk uppföljning
Socialnämnden redovisar efter perioden januari-april 2015 en prognos på minus
6 210 000 kronor per den siste december 2015.
Utbildning
Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess uppdrag under
mandatperioden. Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen information om
socialförvaltningens verksamhetssystem Treserva.
Pågående uppdrag
Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en sammanställning över pågående
uppdrag 2015.

Justerandes sign
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Sn § 42
LSS-boende
Beslut
Informationen noteras.
Förvaltningen får i uppdrag att specificera både för- och nackdelar med de olika
alternativen kring byggande och drift av det nya boendet.
Återrapportering sker till arbetsutskottets nästa sammanträde.
Ärendet
Ett nytt LSS-boende planeras på Pumpan 2 på Annelundsområdet. Miljö- och
byggnämnden har antagit detaljplan för Pumpan 2. Målet är att boendet ska vara
inflyttningsklart i slutet av 2016 eller i början av 2017.
Socialnämnden behöver ta ställning till om boendet ska byggas/drivas i egen
regi eller upphandlas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

