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Änslag/bevis
Protokollet är nu justerat.
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§1 Dnr SN

Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av tre punkter:

Lärande och främjande tillsyn för ökad kvalitet i uppföljningen av vården för 
familjehemsplacerade barn.

Pågående uppdrag.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande en julgåva till deltagare 
inom daglig verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till dagordning för socialnämndens sammanträde 2022-02-23.

Ordföranden anmäler två extra ärenden: Lärande och främjande tillsyn för ökad 
kvalitet i uppföljningen av vården för familjehemsplacerade barn samt pågående
uppdrag.

Martina Ericsson (SD) och Doris Nickel (SD) anmäler ett nämnd initiativ gällande 
en julgåva till deltagare inom daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Utsänd ärendelista för dagens sammanträde.

Nämnd initiativ från Sverigedemokraterna daterat 2022-01-13.

Justeyandes sign
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§2 Dnr SN2021-0268

Motion om Lex Maja

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Motivering
Informationen om lex Maja finns under rubriken: ”Sekretess och sekretessbrytande 
bestämmelser” i e-learningen som all personal har tillgång till.

Sammanfattning av ärendet
Jan Lorentzson (SD) och Martina Ericsson (SD) har lämnat en motion daterad 
2021-10-04 där de yrkar att all personal inom socialtjänsten får utbildning i Lex 
Maja för att förhindra djurs lidande.

Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-16. Av 
tjänsteskrivelsen framför följande: Om den som arbetar i hälso- och sjukvården 
eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa 
förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av bestämmelsen, 
den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Att det är tillåtet att göra en anmälan innebär dock inte att det är en skyldighet att 
göra det. Den sekretessbrytande bestämmelsen omfattar bara situationer då 
personalen påträffar ett djur i sin tjänsteutövning och inte när socialtjänsten på 
annat sätt får kännedom om djurskyddsproblem.

Anmälan får göras antingen till länsstyrelsen eller till polisen. Det är länsstyrelsen 
som är kontrollmyndighet för djurskydd. Uppgifter till en anmälan får bara lämnas 
om personalen bedömer att bristen inte kan åtgärdas i samråd med djurägaren.

Socialtjänsten styrs till stor del av lagar, författningar och riktlinjer. Utöver dessa 
finns många andra viktiga områden som all personal ska känna till och arbeta efter, 
förhållningssätt och bemötande är några exempel. Socialtjänsten är en verksamhet
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med mycket personal (i antal) och det är av största vikt att all personal nås av all 
information som gäller inom verksamheten.

Av denna anledning har det som ett led i kompetensutveckling, under de senaste 
åren på förvaltningen skapats en form av digital plattform, så kallad e-learning där 
alla medarbetare på arbetstid ska gå igenom olika kunskapsområden som krävs för 
arbete inom respektive verksamhetsområde.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16. Utskottet har 
beslutat att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande från 
utskottet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-16.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07.

Motion om Lex Maja.

Yrkanden
Ordförande Bo Ederström (M) yrkar att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner genom acklamation 
att nämnden beslutat enligt detta.

Skickas till
Kommufullmäktige
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§ 3 Dnr SN2022-0020 73

Motion gällande fler händer i vården

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion gällande fler händer i vården och 
yrkar att socialnämnden tillser att enheterna och de enskilda verksamheterna inom 
särskilt boende och hemtjänst ges möjlighet att själva styra fördelningen av antalet 
anställda vårdbiträden och undersköterskor beroende på verksamhetens behov.

Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-14- Sammantaget ser 
förvaltningen ett ökat behov av kompetens hos personalen i hemtjänst och särskilt 
boende och målsättning behöver vara att de personer som tillsvidareanställs har en 
relevant utbildning.

Förvaltningens ser också svårigheten att rekrytera utbildad personal och behöver 
arbeta aktivt på att öka attraktiviteten som arbetsgivare och den interna 
organisationen.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16 och föreslår 
socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14.

Motion gällande fler händer i vården.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Justerandes sign
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§4 Dnr SN2021-0213 75

Medborgarinitiativ 2021-07-16 Införa praktikplats, 
magnetfiske

Beslut
Socialnämnden tackar för medborgarinitiativet och besvarar initiativet med 
nedanstående motivering.

Socialnämnden meddelar även förslagsställaren att nämnden inte avser att ta vidare 
ställning i frågan utöver vad som framgår i motiveringen nedan.

Motivering
Bedömningen är att magnetfiske för närvarande inte lämpar sig så väl utifrån 
arbetsmarknadsenhetens nuvarande deltagares behov och förutsättningar. 
Arbetsmarknadsenheten tar med sig förslaget gällande magnetfiske i kommande 
verksamhetsplanering om förutsättningarna framöver skulle förändras.

Sammanfattning av ärendet
2021-07-19 inkom följande medborgarinitiativ till socialförvaltningen:

”Införa praktikplats, där man utför magnetfiske och dragga i lagaån Varför inte 
införa kommunal praktikplats, där arbetslösa som är i behov av praktikplats får 
hjälpa till att med muddra Lagaån, med hjälp av magnetfiske o dragg. I ån ligger 
oerhört mycket cyklar och skrot. Detta gör ju att Ljungbys vatten blir miljövänligare 
och säkrare. Vet av egen erfarenhet, då jag efter 3 h själv fått upp 15 cyklar, vid 
bananarom.”

Arbetsmarknadsenheten kontaktade medborgaren den 2021-08-24 för att få en 
fördjupad kunskap gällande utförandet. Arbetsmarknadsenheten har inte 
återkopplat ovan nämnda ställningstagande till medborgaren.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16 och föreslår 
socialnämnden att besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag.

Justerändes sign
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Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27.

Medborgarinitiativ 2021-07-19.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Skickas till
Medborgaren

Justprandes sign
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5 Dnr SN2022-0032 04

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner bokslutet för 2021 och verksamhetsberättelse 2021 till 
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. I 
årsredovisningen presenteras visionsstyrningen och de tre visionsmålen. 
Analysarbetet kommer göras av Forum för analys, sammanställning görs av 
kommunledningsförvaltningen. Förvaltningarna förväntas att i sin 
verksamhetsberättelse presentera sin verksamhets-/målstyrning kopplat till 
visionsstyrningen.

Alla nämnder samt kommunstyrelsens förvaltningar ska i samband med 
årsredovisningen lämna en kortfattad verksamhetsberättelse av 2021 års verksamhet 
och ekonomiska utfall. Den ska innehålla dels en sammanfattande ekonomisk 
översikt över verksamheten dels en beskrivning av nämnderna och ett urval av årets 
händelser samt en framåtblick.

Socialnämnden redovisar 2021 ett resultat på +6 104 tkr.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna bokslutet för 2021 och verksamhetsberättelse 2021 
till årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04.

Verksamhetsberättelse till årsredovisning SN 2021.

Bilaga Statistik Verksamhetsberättelse SN 2021.

Powerpoint presentation Bokslut 2021.

Justérandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Justérandes sign
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6 Dnr SN2022-0033 700

Beredskap på socialförvaltningen 2021-2022 

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna beredskapslista.

Sammanfattning av ärendet
Planering av beredskap enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) för perioden 24 februari 
2022 till och med 31 december 2022.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-02-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna föreslagna beredskapslista.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02.

Beredskapslista.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Skickas till
Räddningstjänsten

Juster^ndes sign
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7 Dnr SN2022-0024 700

Gemensam informationshanteringsplan

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har antagit VerkSAM Plan 1.6 att gälla kommunövergripande 
från och med 1 februari 2022. VerkSAM Plan 1.6 är en kommungemensam 
informationshanteringsplan som tagits fram av kommunalförbundet Sydarkivera i 
samarbete med dess medlemskommuner.

Kommunstyrelsen kan enligt arkivreglementet punkt 4.1.2 besluta om övergripande 
gallringsbeslut för hela kommunens samlade verksamhet angående administration 
och service. Däremot måste samtliga nämnder och styrelser fatta besluta om 
respektive verksamhets kärnverksamheter för att besluten ska få laga kraft, enligt 
arkivreglementet punkt 4.3

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-11, § 12.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-26.

VerkSAM Plan 1.6.

Förklaring och instruktion av VerkSAM Plan 1.6.

Justerahd.es sign
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8 Dnr SN2021-0161 700

Information om revidering av reglemente för 
socialnämnden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt nämndernas reglementen enligt 
kommunstyrelsens förslag baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)

senaste förslag till reglementen.

Den stora skillnaden mellan nu gällande reglementen i Ljungby och SKRs förslag 

är att paragrafer har förtydligats och att ett flertal paragrafer har lagts till, ex 

Närvarorätt, Presidium, Yrkanden och Deltagande i beslut.

De tillägg som tidigare har gjorts specifikt i Ljungby kommuns reglementen har 
tagits med i kommunledningsförvaltningens förslag till ny version.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20, § 189.

Reglemente för socialnämnden.

Justerandes sign
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§9 Dnr SN2022-0014 700

Information om ej verkställda beslut enligt 
SoL/LSS

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL/LSS för rapporteringsperiod 1 
januari-31 januari 2022 samt nyheter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om rapportering av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av ej verkställda beslut 2022-01-31.

Nyheter från IVO om rapportering av ej verkställda beslut.

Juste^andes sign



2022-02-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(21)pä Ljungby 
kommun

Socialnämnden

§10 Dnr SN2021-0009 75

Lärande och främjande tillsyn för ökad kvalitet i 
uppföljningen av vården för 
familjehemsplacerade barn

Beslut
Socialnämnden uppdrar till tf förvaltningschefen att ge en återkoppling vid nästa 
nämnds sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2021 genomfört en tillsyn 

med syftet att bidra till ökad kvalitet i hur socialtjänsten följer och anpassar 

vården för barn i familjehem så att vaije barn får den vård hen behöver.

Socialnämnden i alla kommuner i Skåne, Blekinge och Kronobergs län erbjöds i 

januari 2021 att anmäla intresse för att delta i tillsynen.

Tillsynen är nu slutförd. IVO har skickat en sammanställning av var tillsynen visat 

till alla nämnder som från början erbjöds att delta.

Beslutsunderlag
IVO:s meddelande 2022-01-10 Återkoppling av resultatet av lärande och främjande 
tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att socialnämnden uppdrar till tf förvaltningschefen att ge en 
återkoppling vid nästa nämnds sammanträde.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner genom acklamation 
att nämnden beslutat enligt detta.
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§11 Dnr SN2022-0053 700

Nämndinitiativ gällande en julgåva

Beslut
Sverigedemokraternas nämndinitiativ tas upp på nästkommande 
utskottssammanträde för att ta fram förslag till hur initiativet ska behandlas.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande en julgåva till 
deltagare med funktionsvariation som utför arbete i annan form inom daglig 
verksamhet i Ljungby kommun.

Av initiativet framgår följande: Alla Ljungby kornmuns anställda får en julgåva av 
kommunen till jul men det får inte våra deltagare inom daglig verksamhet med 
funktionsvariation.

Om vi beslutar att ge våra deltagare inom daglig verksamhet en julgåva av Ljungby 
kommun kan de också känna sig uppskattade och jämlika med andra 
kommunanställda, även om de inte är anställda i kommunen utan utför annat 
arbete i andra arbetsformer i Ljungby kommun. Det skulle visa att vi inte gör 
skillnad på utfört arbete utan att alla får en julgåva och att vi värdesätter deras 
insatser

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Ljungby att även 
deltagare med funktionsvariation som utför arbete i annan form inom daglig 
verksamhet i Ljungby kommun får en julgåva motsvarande våra andra anställda i 
Ljungby kommun.

Beslutsunderlag
Nämnd initiativ från Sverigedemokraterna daterat 2022-01-13.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Sverigedemokraternas nämndinitiativ tas upp på 
nästkommande utskottssammanträde för att ta fram förslag till hur initiativet ska 
behandlas.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner genom acklamation 
att nämnden beslutat enligt detta.

Justerändes sign
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§ 12 Dnr SN2022-0007 700

Pågående uppdrag 2022

Beslut
Sammanställningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av pågående uppdrag. 
Denna sammanställning uppdateras löpande.

Beslutsunderlag
Pågående uppdrag.

Justerandes sign
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§ 13 Dnr SN2022-0017 700

Meddelanden 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll 2022-02-23, § 13.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2022-02-23.

Beslutsunderlag
Brukarundersökningar 2021.

Rapport uppföljning av uppstart av socialtjänstlots.

Rapport SKR-rka kvalitetsnyckeltal 2021.

Rapport avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2021.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande gällande betänkandet Riksintressen i hälso och 
sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vård infrastruktur; policy näringsliv 
samt policy barnets rättigheter.

Statistik inkomna synpunkter 2021.


