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Socialnämnden

Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 23
augusti 2017 kl. 8.00 – 16.30. Ajournering kl. 12.00-12.05

Beslutande

Bo Ederström (M) ordförande
Anneli Ahlqvist (C)
Thomas Ragnarsson (M) §§ 55- 61 pkt 7
Inger Jeppsson (L) för Birgitte Orvnäs (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Marie Åberg Johansson (S) för Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Övriga
deltagande

Magnus Wallinder, socialchef
Greger Larsson, verksamhetschef
Nihad Hodzic, verksamhetschef
Ulrika Svensson, ekonom §§ 58, 59, 61 pkt 1
Jonas Sjöholm, ekonom §§ 58, 59, 61 pkt 1
Anette Ragnarsson, sektionschef § 61 pkt 4
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare § 61 pkt 7
Kjell Jormfeldt, ersättare §§ 55-61 pkt 3
Doris Nickel, ersättare

Margareta Lundblad (V)
Justerare
Justeringens
tid och plats

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 25 augusti 2017

Paragrafer

55-61

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)
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Socialnämnden
Margareta Lundblad (V)
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 augusti 2017

Överklagningstid

28 augusti- 18 september 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

19 september 2017

Underskrift

Ljiljana Bublik

Justerandes sign

Individ- och familjecenter, Södra Torggatan 1, Ljungby
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Socialnämnden
Sn § 55
Fastställande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att följande ärenden tas upp som extra beslutsärenden:
”Ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans 2017” samt ”Uppdrag till
socialnämndens arbetsutskott” och tas upp i anslutning till informationsärende 4,
Handlingsplan, status 2017.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att ärenden ”Ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i
balans 2017” samt ”Uppdrag till socialnämndens arbetsutskott” tas upp som
beslutsärenden i anslutning till informationsärende 4, Handlingsplan, status
2017.
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Socialnämnden

Sn § 56
Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten
för barn och ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att det ska skapas en gemensam allmän plattform i form
av en policy/handlingsplan för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, bland annat avseende de barn som omfattas av
personkretsen för LSS och hur tjänstemän i Ljungby kommun ska agera, samt
att föreslagna åtgärder genomförs.
Redovisning görs i september 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ansvar för att göra en utredning gällande
organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och ungdomar.
Utredningen har gjorts i samråd mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Det har inte inom ramen för denna förenklade utredning
framkommit sådana synpunkter som ger anledning till att föreslå åtgärder som
innebär någon förändring av organisation i dagsläget.
Då det i detta läge framstår lämpligast att fortsätta bedriva verksamheterna inom
ramen för två nämnder rekommenderas istället att en tydlig målsättning sätts
upp och där fokus läggs på att om möjligt öka barn- och ungdomars möjligheter
att få sina behov av stöd av stöd tillgodosedda med förhöjd kvalitet och
kontinuitet genom en förstärkt samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden. Vidare rekommenderas att fokus läggs på att identifiera de
barn och ungdomar inom socialtjänsten som kan vara i behov av stöd utifrån
LSS för att öka kvaliteten på det stöd som ges till dem.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträdet den 16 augusti 2017
och föreslår att socialnämnden beslutar enligt utredningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och
ungdomar daterad den 24 april 2017, arbetsutskottets protokoll den 16 augusti 2017,
§ 76.
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Socialnämnden

Sn § 57
Priser för lunch på daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden höjer priset för lunch på daglig verksamhet till 58,04 kronor från
och med den 1 september 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kostavdelningen har höjt priset för en lunch vid två tillfällen utan att daglig
verksamhet i sin tur har höjt priset för sina kunder. Priserna höjdes i januari
2015 samt i september 2016 vilket innebär att daglig verksamhet i dagsläget har
en differens på 8,93 kronor per lunch.
Socialförvaltningen har förslagit att priset för lunch på daglig verksamhet höjs
till 58,04 kronor från och med den 1 september 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträdet den 16 augusti 2017
och föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juli 2017, arbetsutskottets protokoll
den 16 augusti 2017, § 75.
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Socialnämnden

Sn § 58
Förslag till ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans
2017
Beslut
Socialnämnden beslutar om en ytterligare kostnadsreduktion om två procent.
Reservationer
Håkan Bengtsson (S), Emma Johansson Gauffin (S), Marie Åberg Johansson
(S), Maria Stansert (S) och Margareta Lundblad (V) reserverar sig muntligt mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2017 beslutades om en kostnadsreduktion med en procent inom alla
verksamhetsområden men detta har inte gett förväntat resultat. Den senaste
prognosen inom socialnämndens ansvarsområde visar en förväntad avvikelse
mot budget med -29 800 tkr vid årets slut.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport juni 2017 – socialnämnden.
Yrkanden
Ordförande Bo Ederström (M) med instämmande av Thomas Ragnarsson (M)
och Jonna Nielsen (ALT), yrkar att socialnämnden beslutar om en ytterligare
kostnadsreduktion om två procent.
Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Emma Johansson Gauffin (S), Marie
Åberg Johansson (S), Maria Stansert (S) och Margareta Lundblad (V) yrkar att
socialnämnden beslutar att berörda chefer ska rapportera hur beslut från
socialnämnden den 31 maj 2017, § 43, handlingsplan – status, har genomförts.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till sitt eget
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandes m.fl. yrkande.
Nej-röst för Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande.
Justerandes sign
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Socialnämnden

Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)

Maria Stansert (S)
Marie Åberg Johansson (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
X
X
X
X

Nej-röst

X
X
X
X
X

X
X
Resultat av omröstning blev sex ja-röster och fem nej-röster. Socialnämnden
beslutar i enlighet med ordförandes m.fl. yrkande.
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Socialnämnden

Sn § 59
Uppdrag till socialnämndens arbetsutskott
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott ges i uppdrag att tillsammans med berörda
tjänstemän identifiera verksamheter och funktioner som avviker från gällande
budget samt att föreslå åtgärder, med hänsyn tagen till inkomna förslag från
verksamheterna, löpande till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2017 beslutades om en kostnadsreduktion med en procent inom alla
verksamhetsområden men detta har inte gett förväntat resultat. Den senaste
prognosen inom socialnämndens ansvarsområde visar en förväntad avvikelse
mot budget med -29 800 tkr vid årets slut.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport juni 2017 – socialnämnden.
Yrkande
Håkan Bengtsson (S) med instämmande av Emma Johansson Gauffin (S), Marie
Åberg Johansson (S), Maria Stansert (S) och Margareta Lundblad (V) yrkar att
socialnämndens arbetsutskott ges i uppdrag att tillsammans med berörda
tjänstemän identifiera verksamheter och funktioner som avviker från gällande
budget samt att föreslå åtgärder, med hänsyn tagen till inkomna förslag från
verksamheterna, löpande till nämnden.
Ajournering
Ordföranden föreslår ajournering för överläggning inom partigrupperna.
Sammanträdet ajourneras kl.12.00-12.05.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på ställt yrkande och finner bifall till Håkan
Bengtssons (S) m.fl. yrkande.
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Socialnämnden

Sn § 60
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 23 augusti 2017 § 60.
Sammanfattning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt SoL/LSS, kvartalasrapport samt avidentifierade
individarapporter för andra kvartalet 2017.
Familjefrid Kronoberg, aktuell statistik januari-juni 2017.
Gautablick dagcenter AB, information av den 12 juli 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017, § 73: Val av ersättare i Sunnerbo
Samordningsförbund (FINSAM) för tiden 1 juli 2017-31 december 2018.
Markaryds kommun, kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2017: Utökning av
Markaryds samordningsförbund (FINSAM), ny förbundsordning.
Motion från Socialdemokraterna: ”Gör utbetalning av ekonomiskt bistånd mer
jämställt.
Rapport inkomna synpunkter andra kvartalet 2017 samt synpunkter som ska
följas upp – kvartal.
Region Kronoberg, protokoll av den 20 juni 2017: Samordningsförbundet
Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad förbundsordning 17RK1059;
Information: Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om
pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 17:39 ”Studiestartstöd: Ett nytt
arbete till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.”
VågaVa, kvartalssammanställning för andra kvartalet 2017.
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Socialnämnden
Sn § 61
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Pkt 7 Pågående uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att omformulera uppdrag
gällande ”Utbildning undersköterskor”. Återrapportering till socialnämnden den
27 september 2017.
Pkt 8 Enhetsbesök: Kontaktpolitiker som inte har gjort enhetsbesök på ”sina”
enheter kontaktar nämndsekreteraren. Ordföranden uppmanar kontaktpolitikerna
att kontakta de enheter som har fått ny ledningsstruktur.
Sammanfattning av ärendet
Handlingsplan, status 2017: Sammantaget visar prognosen inom
socialnämndens ansvarsområde en förväntad avvikelse mot budget med -29 800
tkr vid årets slut.
Slutrapport, Göteborgsprojektet med sex timmars arbetsdag inom kommunal
äldreomsorg.
Projektet Lidhult, återrapportering.
Mottagandet av ensamkommande barn och unga – nuläge.
Information om daglig verksamhet LSS/VIC (Verksamhet i centrum).
Information om handlingsplan för medborgardialog.
Pågående uppdrag: Enligt uppdrag presenterar förvaltningen en
sammanställning över pågående uppdrag. Sammanställningen uppdateras
löpande.
Enhetsbesök, återrapportering.

Justerandes sign

