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SN § 14

Fastställande av dagordning 

Beslut

Utsänd dagordning fastställs och godkänns med följande ändring och tillägg:

Ärende 7, Handlingsplan för budget i balans 2020, utgår och tas upp vid nästa 
sammanträde.

Ekonomisk rapport januari-februari 2020 samt budget 2021 - förslag till 
investeringsbudget, mål och omvärldsanalys 2021 tas upp som extra 
beslutsärenden.

Övriga frågor: Samordnad aktion för personer i riskgrupp på grund av 
Coronaviruset samt tvätt av personalkläder.

Sammanfattning av ärendet
Den socialdemokratiska partigruppen anmäler en övrig fråga gällande 
samordnad aktion för personer i riskgrupp på grund av Coronaviruset.

Doris Nickel (SD) amnäler en övrig fråga gällande tvätt av personalkläder.
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SN § 15

Utvärdering av organisationsförändring Lidhult 

Beslut
Socialnämnden beslutar att permanenta projektet och arbeta in det i befintlig 
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Sektionscheferna för det särskilda boendet och hemtjänsten fick i uppdrag 
sommaren 2017 att titta på en organisationsförändring/sammanslagning av 
verksamheterna i Lidhult. Uppdraget var att titta på den modell som man arbetar 
med på Björkliden i Vislanda, Alvesta kommun.

Förvaltningen har gjort en utvärdering av projektet. Handläggarna har tagit del 
av den dokumentation som förts under projektet. Som komplement till 
dokumentationen har handläggarna träffat sektionscheferna och en representant 
från omsorgspersonalen.

Den övergripande frågan för utvärderingen är om organisationsförändringen har 
lett till de förbättringar som angavs i uppdraget när projektet startade 2017. 
Socialnämnden föreslås besluta att permanenta projektet och arbeta in det i 
befintlig verksamhet.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 mars 2020 och 
föreslår socialnämnden att permanenta projektet och arbeta in det i befintlig 
verksamhet.

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.
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 inklusive bilaga: Rapport 
utvärdering av organisationsförändring Lidhult, arbetsutskottets protokoll 
2020-03-11, §22.
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SN § 16

Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse 
och patientsäkerhetsberättelse 2019 samt dess övergripande mål och strategier
för 2020.

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 har behandlat ärendet den 11 mars 2020 och 
föreslår socialnämnden att fastställa verksamhetsberättelse inklusive 
kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2019 samt dess övergripande 
mål och strategier för 2020.

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
Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse 2019 och 
patientsäkerhetsberättelse 2019, arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 23.
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SN § 17

Medborgarförslag LSS boende 

Beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om LSS-boende. 

Socialnämnden vill samtidigt tacka för initiativet till medborgarförslag.

Motivering
Socialnämnden delar förvaltningens bedömning och anser det inte lämpligt att 
bygga en LSS-bostad på den tomt på Giraffvägen där scoutstugan idag finns. 
Nuvarande planering och pågående arbete med förstudie kommer att lösa 
boendesituationen inom funktionshinderomsorgen. Dessutom finns redan 
pågående, för personer med särskilda behov inom funktionshinderomsorgen, 
byggprojekt på Holmsborgsområdet i Lagan. Ljungby kommuns målsättning är 
att använda och utnyttja området för att skapa bättre kvalitet för personer med 
särskilda behov.

Sammanfattning av ärendet
Medborgaren föreslår att Ljungby kommun river den gamla scoutstugan på 
Giraffvägen och bygger ett LSS-boende på tomten. Medborgaren hänvisar till att 
det saknas boendeplatser och att det skulle finnas samverkansvinster.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 februari 2020 och 
föreslår socialnämnden att avslå medborgarförslaget om LSS-boende.

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
Socialförvaltningens yttrande 2020-02-14 inklusive bilaga: Medborgarförslag 
LSS-boende, arbetsutskottets protokoll 2020-02-26, § 18.
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SN § 18

Rutin för hantering av nämndinitiativ 

Beslut
Socialnämnden fastställer rutinen för hantering av nämndinitiativ.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen framgår att varje ledamot i en nämnd har möjlighet till att 
väcka ärenden i nämnden. Denna möjlighet har i flera kommuner kommit att 
beskrivas som nämndinitiativ.

Kommunstyrelsen har fastställt rutin för hantering av nämndinitiativ att gälla för 
kommunstyrelsen och uppmuntrar övriga nämnder till att fastställa densamma.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 februari 2020 och 
föreslår socialnämnden att fastställa rutinen för hantering av nämndinitiativ.

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
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2020-02-11, § 30, och förslag till 
rutin för nämndinitiativ, arbetsutskottets protokoll 2020-02-26, § 17.
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SN § 19

Ekonomisk rapport januari-februari 2020 

Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Genomgång av ekonomisk rapport januari-februari 2020. Prognosen för 
socialnämndens verksamheter visar en avvikelse mot budget på minus 22,2 mkr 
varav 17, 6 mkr utgörs av den beslutade resultatbalanseringen.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport januari-februari 2020.
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SN § 20

Budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och 
omvärldsanalys 2021

Beslut
Socialnämnden fastställer budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och 
om världsanalys 2021.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2021 göra en omvärldsanalys där man 
exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad 
efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens 
ekonomi.

Socialnämnden redovisade 2019 ett minusresultat på 25 384 tkr vilket motsvarar 
en avvikelse på 4,0 % jämfört mot budget. Socialnämnden kommer under 2020 
fortsätta arbetet med besparingar för att hantera det medtagna ekonomiska 
underskottet i forma av minus 17 624 tkr. Prognosen för 2020 är minus 22 194 
tkr.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Budget 2021 - förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys 2021.
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SN § 21

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Karl Ljungström informerar om Aldrehälsa Kronoberg, ett samarbete mellan 
Region Kronoberg och länets kommuner. Det är en innovationssatsning för att 
förbättra omsorgsnätverket för äldre.

Rapport från det lokala brottsförebyggande rådet.

Pågående uppdrag. - Nämnden far vid varje sammanträde en sammanställning 
av pågående uppdrag. Denna sammanställning uppdateras löpande.

Enhetsbesök, återrapportering. - Ingen återrapportering att ge vid dagens möte.
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SN § 22

Övriga frågor 

Beslut

Övriga frågor hänskjuts till nästa sammanträde för arbetsutskottet, den 1 april 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Doris Nickel (SD) anmäler en övrig fråga gällande tvätt av personalkläder med 
hänvisning till att nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka 
alternativa lösningar för hantering av arbetskläder efter nuvarande avtals utgång 
(socialnämndens protokoll 2019-05-22, § 41).

Den socialdemokratiska partigruppen anmäler en övrig fråga gällande 
samordnad aktion för personer i riskgrupp på grund av Coronaviruset.

Beslutsgång
Ordförande Bo Ederström (M) föreslår att frågorna tas upp på nästa 
arbetsutskottets sammanträde.

Ordföranden ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla förslaget.
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SN § 23

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 18 mars 2020 § 23.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2020-03-18 publicerade på extranätet:

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Beslut om samråd om förslag till 
handlingsprogram för skydd mot olyckor; Inriktningsbeslut om socialnämndens 
fortsatta organisation.

Länsstyrelsen i Kronobergs län: Ersättning för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 37A § Förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar; Utlysning av 
statsbidrag år 2020 till verksamheter för asylsökande med flera (TIA) i enlighet 
med förordning (2016:1364).

Sveriges Kommuner och regioner: Meddelande från styrelsen - 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025; Samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård.
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