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Socialnämnden
Tid och plats

Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby onsdagen den 23 september 2015 kl.
8.00 - 15.00, ajournering kl. 9.00 - 9.10

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C) för Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Inger Jeppsson (FP) ersättare
Paul Kowalski (S) ersättare §§ 56-61 pkt 1-4
Ingela Rosén (S) ersättare §§ 56-61 pkt 1-4
Maria Sitomaniemi (SD) ersättare §§ 56-61 pkt 1-4
Jonas Jönsson, socialchef
Mikael Johansson, kvalitetsstrateg § 57
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg §§ 59-60
Margareta Engström, verksamhetschef § 56, § 61 pkt 2, 7
Nihad Hodzic, verksamhetschef § 61 pkt 2, 5, 7
Magnus Wallinder, verksamhetschef § 61 pkt 2, 7
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 61 pkt 3
Mariette Lovstedt, tekniska förvaltning § 61 pkt 3
Per Svensson, sektionschef § 61 pkt 4
Josefin Lindbeg, socialsekreterare § 61 pkt 4

Åhörare
Justerare

Maria Stansert (S)

Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 5 oktober 2015

Paragrafer

56-62

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)

Justerandes sign
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Socialnämnden

Justerare

Maria Stansert (S)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 september 2015

Överklagningstid

7 oktober- 27 oktober 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

28 oktober 2015

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 56

Dnr SN2015/0124

Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att från regeringen/Socialstyrelsen årligen rekvirera
och redovisa medel för en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
under åren 2015-2018.
Förvaltningens ska årligen återkomma med uppföljning av satsningen.
Förvaltningen ska redovisa för nämnden organisation och funktion av ny
larmpatrull innan nya tjänster tillsätts.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom
äldreomsorgen. Det innebär att socialförvaltningen kan få statliga pengar. Under
2015 kan förvaltningen få ungefär 3 miljoner kronor. Åren 2016-2018 kan
förvaltningen få ungefär 6 miljoner kronor årligen för att öka bemanningen.
Pengarna kommer att användas för att höja personaltätheten, pilotprojekt
larmpatrull, anställa fler sektionschefer och dra igång projekt för vardags- och
hemrehabilitering.
Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2015 redogjort för
ärendet. Med hänvisning till regeringens beslut föreslås att förvaltningen får i
uppdrag att rekvirera dessa pengar.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 9.00 och 9.10.
Yrkanden
Ordföranden yrkar på följande tillägg till beslut: Förvaltningen ska årligen
återkomma med uppföljning av satsningen.
Den socialdemokratiska partigruppen yrkar på följande tillägg till beslut:
Förvaltningen ska redovisa för nämnden organisation och funktion av ny
larmpatrull innan nya tjänster tillsätts.
Margareta Lundblad (V) yrkar på följande tillägg till beslut: Medel ska inte
rekvireras avseende tidigare fattat beslut om tillsättning av chefstjänster.
Justerandes sign
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Socialnämnden
Beslutsgång
Ordföränden ställer proposition på sitt yrkande och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på socialdemokratiska partigruppens yrkande
och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Margareta Lundblads (V) yrkande och finner
att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
De som avslår Margareta Lundblads (V) yrkande röstar ja, de som bifaller
yrkandet röstar nej.
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej-röst

x
x
x

Nio ja-röster.
Två nej-röster.
Socialnämnden beslutar att avslå Margareta Lundblads (V) yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 14 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 16 september 2015, § 86.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 57

Arbetskläder till omsorgspersonal
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att upphandla leasing av arbetskläder inklusive tvätt
till omsorgspersonal som berörs av socialstyrelsens nya riktlinjer.
Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har beslutat om nya hygienföreskrifter som innebär att
arbetskläder enbart får bäras på arbetet. De nya föreskrifterna träder ikraft den 1
januari 2016. På grund av dessa föreskrifter måste socialförvaltningen förändra
rutinerna kring arbetskläder för omsorgspersonalen.
Förvaltningen har föreslagit att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling av leasing av arbetskläder.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 4 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 16 september 2015, § 85.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2015-09-23

6(10)

Socialnämnden
Sn § 58

Dnr SN2015/0053

Utdelning av bidrag till sociala organisationer
Beslut
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag för 2015 enligt följande:
Kvinnojouren 210 000 kronor och Adoptionscentrum sydöst 3 500 kr.
Ansökningar från BRIS och Spiket ekonomisk förening avslås då de inte
uppfyller bidragsvillkoren.
Rutiner för utdelning av bidrag till sociala organisationer ska ses över och
fastställas av nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden delar årligen ut bidrag till sociala organisationer. Bidrag utgår i
första hand till förening som har sitt säte i Ljungby kommun. Föreningsbidraget
är endast avsett för ideella föreningar.
Fyra ansökningar har inkommit för 2015. Två ansökningar föreslås avslås då de
inte uppfyller bidragsvillkoren.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2015, sammanställning av
föreningsbidrag 2015 samt arbetsutskottets protokoll den 2 september 2015, §
76.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 59

Rutin för kontaktpolitiker
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagen rutin för kontaktpolitiker.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har godkänt ”Handlingsplan för verksamhetsbesök av
kontaktpolitiker inom socialförvaltningens verksamheter i Ljungby kommun”
och utsett kontaktpolitiker. Förvaltningen har i samband med detta fått i uppdrag
att ta fram ett förslag till rutin för kontaktpolitiker.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 26 augusti 2015, arbetsutskottets protokoll
den 2 september 2015, § 75.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 60

Beslut om att utse kontaktpolitiker för nattpatrullen och
Smedjan
Beslut
Ulf Holmgren (S) utses som kontaktpolitiker för nattpatrullen och Smedjan.
Socialnämnden beslutar att fastställa förteckning över kontaktpolitiker.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har godkänt ”Handlingsplan för verksamhetsbesök av
kontaktpolitiker inom socialförvaltningens verksamheter i Ljungby kommun”
och utsett kontaktpolitiker.
Några kontaktpolitiker för nattpatrullen och Smedjan (ny hemtjänstgrupp) har
ännu inte utsetts.
Beslutsunderlag
Förteckning över kontaktpolitiker, arbetsutskottets protokoll den 16 september
2015, § 84.

Justerandes sign
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Socialnämnden
Sn § 61

Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Emma Johansson (S) informerar om brottsförebyggande rådets möte den 14
september 2015. Denna punkt ska vara en stående punkt på dagordning i
fortsättningen. Rådet har bland annat beslutat dela ut ett pris för årets bragd.
Vinnaren utses med hjälp av nomineringar. Priset delas ut i samband med ”Tack för
hjälpen – galan” i februari.
Socialnämnden önskar få mer information om hur Ljungby kommun arbetar
drogförebyggande i olika nätverk, t ex föräldrainformation och stöd. Nämnden
önskar vidare information om brottsförebyggande arbete mot åldringsbrott.
Sammantaget visar prognosen inom socialnämndens ansvarsområde ett förväntat
negativt resultat på motsvarande 4 860 tkr vid årets slut, det vill säga en avvikelse
mot budget på 0,9 procent. I jämförelse med förra året har förvaltningen lyckats att
få ner kostnader för övertid. Övertiden har kostat förvaltningen 3 024 tkr till och
med augusti. Det är nästan 400 tkr lägre än motsvarande period förra året (3 420 tkr
januari-augusti 2014).

Renoveringen av Brunnsgården ska enligt plan vara färdig i början av
november. En besiktning är planerad den 12 november.
Nämnden ska kontinuerligt utbildas om förvaltningen och dess uppdrag under
mandatperioden. Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om rutiner
och arbetsprocesser som ingår i hanteringen av ansökan om försörjningsstöd.
Förvaltningen kommer genom ett pilotprojekt att undersöka möjligheten till att
erbjuda heltid till all vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde.
Projektet kommer att testas inom delar av äldreomsorgen och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning under ett år.
Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en sammanställning över pågående
uppdrag 2015.
Redovisning av inkomna synpunkter under andra kvartalet 2015.
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Socialnämnden
Sn § 62

Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 23 september 2015 § 62.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Motion: Höj våra äldres livskvalitet samt motion om Ljungberga.
Rapport av inkomna synpunkter 1 augusti-31 augusti 2015.

Justerandes sign

