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Socialnämnden
Tid och plats

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 20
mars 2019 kl. 8.00 – 17.00

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 §§ 22-23, § 28 p3
Nihad Hodzic, verksamhetschef §§ 23, 25
Margareta Engström, verksamhetschef § 23
Greger Larsson, verksamhetschef § 23
Magnus Gunnarsson (M) kommunalråd § 23
Patrik Moberg, kvalitetsstrateg § 25
Harriet Kristensson, SAS § 27, § 28 p 2
Anna-Lena Ljungberg, kommunledningsförvaltningen § 28 p 1
Christer Larsson (SD) ersättare
Daniel Svensson (M) ersättare
Baskim Kamberi (S) ersättare
Ulla-Britt Storck (S) ersättare
Anna Torstensson (KD) ersättare

Åhörare

1 åhörare del av § 23
Justerare

Jennie Uleskog (C)

Justeringens
tid och plats

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

Paragrafer

21-29

Sekreterare

Ljiljana Bublik

Ordförande

Bo Ederström (M)
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Socialnämnden

Jennie Uleskog (C)

Justerare

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse
Sammanträdesdatum

20 mars 2019

Tillkännagivandet
publicerat

2 april 2019

Överklagningstid

3 april- 24 april 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet

25 april 2019
Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 3 april 2019

Underskrift

Ljiljana Bublik
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Sammanträdesprotokoll
2019-03-20

3(14)

Socialnämnden

Sn § 21
Fastställande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande tillägg: Ekonomisk
rapport januari-februari 2019 tas upp under ärende 4, Aktualisering
handlingsplan ekonomi 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden meddelar att ekonomisk rapport januari-februari 2019 tas upp
under ärende 4, Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019.
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Socialnämnden

Sn § 22
Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse 2018
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse
och patientsäkerhetsberättelse 2018 samt dess övergripande mål och strategier
för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Varje år sammanställer socialförvaltningen en verksamhetsberättelse
innehållande uppföljning av mål och utvecklingsområden (fokusområden),
kvalitetsberättelse, ekonomiska analyser och nyckeltal. Dessutom bifogas
patientsäkerhetsberättelsen som varje vårdgivare ska upprätta varje år.
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 19, och
beslutade föreslå nämnden att godkänna verksamhetsberättelse inklusive
kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2018 samt dess övergripande
mål och strategier för 2019.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden finner genom acklamation att
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 19, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 8 mars 2019 inklusive bilagor: verksamhetsberättelse
inklusive kvalitetsberättelse 2018 och patientsäkerhetsberättelse 2018.
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Socialnämnden

Sn § 23
Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019 inklusive ekonomisk
rapport januari-februari 2019
Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
Socialnämnden beslutar att:
Ålägga förvaltningens verksamheter att vidta åtgärder för att kostnadsreducera
sin verksamhet i enlighet med lagd budget, motsvarande beräknat underskott om
11 mkr.
Ge förvaltningen i uppdrag att genom bemanningsekonomiskt arbete strukturera
om och minska kostnader för bemanning i förvaltningen med minst 15 mkr.
Bemanningsenheterna används i första hand i anpassningen.
Ge förvaltningen i uppdrag att se över Kärn-/Grunduppdraget med målet att
anpassa kostnaderna med motsvarande 4 mkr.
Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för
kostnadsreducering om minst 18 mkr och redovisa på nästa nämndsammanträde.
Handlingsplanen följs upp och justeras månatligen i samband med redovisning
av nämndens prognos för 2019.
Denna handlingsplan ersätter socialnämndens tidigare handlingsplan för budget
i balans.
Motivering
Den nuvarande situationen kräver hårda prioriteringar avseende vad som kan
benämnas verksamhetens grund-/kärnuppdrag, nämligen att bedriva vård och
omsorg med den enskilde i fokus utifrån gällande lagar och förordning.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag (16 januari 2019, § 10) att
aktualisera handlingsplanen för budget i balans 2019.
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 20, och
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:
Socialnämnden beslutar att:
Justerandes sign
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Socialnämnden
Ålägga förvaltningens verksamheter att vidta åtgärder för att kostnadsreducera
sin verksamhet i enlighet med lagd budget, motsvarande beräknat underskott om
11 mkr.
Ge förvaltningen i uppdrag att genom bemanningsekonomiskt arbete strukturera
om och minska kostnader för bemanning i förvaltningen med minst 15 mkr.
Bemanningsenheterna används i första hand i anpassningen.
Ge förvaltningen i uppdrag att se över Kärn-/Grunduppdraget med målet att
anpassa kostnaderna med motsvarande 4 mkr.
Handlingsplanen följs upp och justeras månatligen i samband med redovisning
av nämndens prognos för 2019.
Denna handlingsplan ersätter socialnämndens tidigare handlingsplan för budget
i balans.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Yrkande
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Ge förvaltningen i uppdrag att
föreslå ytterligare åtgärder för kostnadsreducering om minst 18 mkr och
redovisa på nästa nämndsammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner genom acklamation
att utskottet beslutar enligt hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 20, förvaltningens
tjänsteskrivelse den 11 mars 2019, ekonomisk rapport januari-februari 2019.
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Socialnämnden

Sn § 24
Yttrande avseende revisionsrapport ”Granskning av
socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i
balans”
Beslut
Socialnämnden instämmer i rekommendationerna revisorerna har gett och
kommer att genomföra de åtgärder som rekommenderas.
Arbetet med rekommendationerna integreras i nämndens handlingsplan för
budget i balans 2019.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag granskat socialnämndens
ekonomistyrning m.m. Kommunrevisorerna emotser yttrande från
socialnämnden över rapporten senast 28 mars 2019.
Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig
ekonomistyrning, uppföljning och kostnadskontroll och om nämnden vidtagit
erforderliga åtgärder för att nå budget i balans.
KPMG:s bedömning är att nämnden har en fungerande ekonomistyrning och att
nämnden har beslutat om kostnadsreducerande åtgärder.
Man konstaterar vidare att det främst inom äldreomsorgen finns potential för
besparingar vid jämförelse med andra liknande kommuners kostnader.
Rekommendationerna man ger är:
- Gör genomlysning av hur riktlinjerna för biståndsbedömning tillämpas
- Gör en genomlysning av kostnaderna och organiseringen inom särskilda
boenden och hemtjänst.
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 21, och
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:
Socialnämnden instämmer i rekommendationerna revisorerna har gett och
kommer att genomföra de åtgärder som rekommenderas.
Arbetet med rekommendationerna integreras i nämndens handlingsplan för
budget i balans 2019.
Redogörelse
Justerandes sign
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Socialnämnden
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 21, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 12 mars 2019 samt revisionsrapport ”Granskning av
socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i balans”.
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Socialnämnden

Sn § 25
Boendeutredning 2019-2029 omsorg om funktionsnedsatta (OF)
Beslut
Socialnämnden beslutar att inleda förstudie om två gruppbostäder LSS och en
servicebostad LSS.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen upprättar en ny boendeutredning OF vart femte år.
Boendeutredning OF 2019-2029 är en del av utvecklingsplan OF 2019-2023.
Boendeutredningen upprättas för att aktualisera socialnämndens strategi för
boendesituationen för personer med funktionsnedsättning.
För att undersöka behov av bostäder och behov för framtida målgrupp har
erfarenheter av målgruppens behov kopplat till bostadsformer inhämtats från
biståndshandläggare inom enheten myndighet OF och biståndshandläggare barn
och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun samt verksamhetschef,
sektionschefer och kvalitetsstrateg inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning i Ljungby kommun. Synpunkter från framtida målgrupp
har inhämtats genom en enkätundersökning.
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 18, och
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:
Socialnämnden beslutar att inleda förstudie om två gruppbostäder LSS och en
servicebostad LSS.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 18, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 7 februari 2019 inklusive bilagd rapport
boendeutredning OF 2019-2029.
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Socialnämnden

Sn § 26
Tilläggsäskande Holmsborg
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden utökade
investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kronor.
Motivering
Med en tilläggsäskning får socialförvaltningen ändamålsenlig gruppbostad samt
anpassade lägenheter. Anpassning kring ljud behövs för personalens arbetsmiljö
samt bra boendemiljö för brukaren. Förstärkningar i väggar, fönster och dörrar
behövs vid utåtagerande beteende hos brukaren. Att förstärka i alla lägenheter
ger en större flexibilitet vid placering av brukarna. Ljudkänslighet hos brukaren
motiverar förstärkningarna samt de extra ljudanpassningarna.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 oktober 2016 beslutade socialnämnden att inleda förstudie för
nybyggnation LSS-bostäder på område Holmsborg. Förstudien redovisades i
socialnämnden januari 2017. Den 23 februari 2017 beslutade socialnämnden att
inleda projektering och upphandling av nybyggnation av en gruppbostad och
fyra radhus. Den totala investeringskostnaden beräknades då till 33 750 000
kronor. Budget finns beslutad av kommunfullmäktige för marksanering och
delar av rivning, 2 300 000 kronor.
Den ursprungliga budgeten som behövdes till förstudien utgick man från
beräkningar av Pumpan 2. Vid de första beräkningarna som baserades på
Pumpan 2:s kostnader gjordes beräkningarna utifrån en kvadratmeterkostnad på
22 000 kr/kvm. Mer rimlig kvadratmeterkostnad med gällande prisläge är
25 000 kr/kvm. Dessutom har vissa nya krav framkommit vilket inte framkom
under förstudiefasen. Under programfasen synliggörs bland annat de boendes
behov. Det är till exempel förstärkning av väggar, viss förstärkning av
utrustning, okrossbara fönster på grund av utåtagerande beteende hos vissa av
hyresgästerna. Dessutom finns det extra krav på ljudanpassningar för vissa
hyresgäster. Under första projekteringsmötet framkom det att taklutningen måste
ändras lite på grund av detaljplanen. Det innebär att annat material än
betongpannor måste användas vilket kostar lite mer. Fjärrvärme är en stor del av
extrakostnaden då planen är att bygga och riva i etapper och fjärrvärmen går in i
en av byggnaderna som ska rivas (Stora villan) och från Stora villan går
fjärrvärmen vidare till Trädgårdsvillan och Regnbågen. Därför blir det en del
anpassningar som inte fanns med i tidigare beräkningar. Utemiljön ser
annorlunda ut jämfört med Pumpan, bland annat behövs gångstråk.
Justerandes sign
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Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 mars 2019, § 16, och
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden utökade
investeringsmedel för Holmsborg med 12 600 000 kronor.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 16, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 inklusive bilagd sammanställning av
tilläggsäskande för Holmsborg.
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Socialnämnden

Sn § 27
Detaljplan för fastigheten Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med
flera (område vid Haraberget) i Ljungby stad, Ljungby kommun
Beslut
Socialnämnden tillstyrker planförslaget med tillfredsställelse.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har översänt ett förslag till detaljplan för Björnen 1 och
del av Ljungby 7:83 med flera i Ljungby stad.
Syftet med planläggningen är att upprätta en detaljplan för fastigheterna Björnen
1, Ljungby 7:83 med flera och då möjliggöra en ny förskola i två plan och ett
särskilt boende för äldre med trygghetsboende och en skola årskurs 7-9.
I dagsläget är planområdet detaljplanerat för idrotts- och friluftsområde, skola
och park och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Planområdet är beläget i
Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby Arena och vidare bort
mot Haraberget och Hjortsbergsskolan och är cirka 5 ha stort.
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och
fördjupningar. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och
ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.
Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 13 maras 2019, § 17, och
beslutade att föreslå nämnden följande beslut:
Socialnämnden tillstyrker planförslaget med tillfredsställelse.
Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 13 mars 2019, § 17, socialförvaltningens
tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 inklusive bilagda samrådshandlingar.
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Socialnämnden

Sn § 28
Informationsärenden
Beslut
Informationen noteras.
Sammanfattning av ärendet
Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse.
Granskning av detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8 i Ljungby, Ljungby kommun.
Utbildning.
Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen.
Pågående uppdrag.

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 29
Meddelanden
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i
protokoll den 20 mars 2019 § 29.
Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2019-03-20 publicerade på extranätet:
Inspektionen för vård och omsorg, IVO: Begäran om uppgifter vid Fyren
stödboende dnr 8.4.2-5564-2019/3.
Motion för yttrande: Anne Karlsson (S) och Håkan Bengtsson (S) har lämnat in
en motion om att utreda överanställning genom färre timanställda inom
socialförvaltningens personal på äldreboende och omsorg.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 7, Överlämnande av
färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg.
Lillemor Nilssons förslag på hur det kunde byggas ett boende till yngre med
demenssjukdom.
Skatteverket ändrar bedömning om sekretess i skattekontot.
Sveriges Kommun och Landsting: Rekommendation till kommunernas om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.

Justerandes sign

