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Änslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla.

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Överklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

2022-03-23

2022-04'08

2022-04-08- 2022-05-02- 

2022-05-03

IFO-center, S Torgg 1 i Ljungby

Underskrift Ljiljana Bublik
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Socialnämnden

14 Dnr SN

Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger förslag till dagordning för socialnämndens sammanträde 2022-03-23.

Beslutsunderlag
Utsänd ärendelista för dagens sammanträde.

Justerandes sign
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Socialnämnden

15 Dnr SN2022-0076 700

Ukraina

Beslut
Socialnämndens ledamöter antar utmaningen från barn- och utbildningsnämnden 
och tekniska nämnden om att skänka sina arvoden till Ukraina genom att var och 
en av ledamöterna i nämnden som privatperson stödjer Ukraina med frivilligt 
belopp till valfri organisation.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet tog upp frågan om Ukraina 2022-03-16. Arbetsutskottets önskemål 
är att socialnämndens ledamöter skänker sina arvoden till Ukraina genom att var 
och en av ledamöterna i socialnämnden som privatperson stödjer Ukraina med 
frivilligt belopp till valfri organisation.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott protokoll 2022-03-16.

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

§16 Dnr SN2022-0055 730

Korttidsplatser på Björkäng Lidhult

Beslut
Socialnämnden beslutar att stadigvarande öppna 3 extra korttidsplatser på det 
särskilda boendet för äldre Björkäng, Lidhult.

Sammanfattning av ärendet
Det finns idag totalt 30 permanenta och 3 tillfälligt öppna korttidsplatser i 
kommunen. De är fördelade på:

Ljungberga, Ljungby: 23 korttidsplatser

Abrinken, Lagan: 5 korttidsplatser

Björkäng, Lidhult: 2 korttidsplatser. Utöver dessa platser så finns det 3 
korttidsplatser tillfälligt öppna.

De 3 tillfälligt öppna korttidsplatserna på Björkäng har under perioder använts för 
att kunna möta behovet av korttidsplatser även under tidigare år. De öppnades 1 
april 2019 och stängdes 1 juni 2020 för att åter öppnas upp i november 2021 och 
sedan dess har de varit öppna. Behovet varierar över tid och det är ingen 
självklarhet i hur detta kommer att se ut framåt. Det finns ett krav från regionen att 
kommunen ska vara mer skyndsam i att hämta hem utskrivningsklara individer. 
Demografin i Ljungby visar på en ökande åldrande befolkningen över 80 år fram 
till år 2025. Detta kommer sannolikt att medföra ett ökat behov av 
korttidsplatser/växelvård.

Organisationsmässigt så är det en utmaning gällande startsträcka vid öppnande 
respektive stängning av korttidsplatser, främst gällande bemanning.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden besluta att stadigvarande öppna 3 extra korttidsplatser på det 
särskilda boendet för äldre Björkäng, Lidhult.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 20 22-03-16.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15.

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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Socialnämnden

§17 Dnr SN2022-0067 700

Patientsäkerhetsberättelse 2021 samt 
övergripande mål och strategier för 2022

Beslut
Socialnämnden fastställer Patientsäkerhetsberättelse för 2021 och övergripande mål 
och strategier för 2022 samt att en uppföljning av egenkontroll-trycksår redovisas 
till nämnden i november 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §) ska 
vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2021 samt dess övergripande 
mål och strategier för 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16.

Patientsäkerhetsberättelse 2021 samt övergripande mål och strategier för 2022.

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

Justetandes sign
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§18 Dnr SN2021-0216 7

Handlingsplan för ökad efterlevnad av 
dataskyddsförordningen

Beslut
Socialnämnden godkänner handlingsplan för ökad efterlevnad av 
dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG under våren 2021 genomfört en 
granskning av kommunens efterlevnad av GDPR. Granskningsrapporten visar på 
brister i socialnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det är flera 
områden som behöver förbättras och utifrån rapporten har dataskyddsombudet 
tagit fram en kommunövergripande handlingsplan för arbetet med ökad 
efterlevnad av GDPR. Till handlingsplanen hör en åtgärdsplan där åtgärder 
kopplade till respektive fokusområden beskrivs och tidplan för respektive åtgärd 
anges. Den här handlingsplanen för socialnämnden utgår ifrån den 
kommunövergripande handlingsplanen och är anpassad till förvaltningens 
dataskyddsarbete.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna handlingsplan för ökad efterlevnad av 
dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16.

Handlingsplan för ökad efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Åtgärdsplan utifrån handlingsplan.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.
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§19 Dnr SN2022-0073 700

Information om socialnämndens kvartalsrapport 
januari-december 2021

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete föreskriver att en 
sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas för att dokumentera vad som skett 
inom kvalitetsområdet under året som gått.

KvalitétsberätteIsen ska dokumentera:

Hur arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits 

Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 

Vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningen redovisar här kvalitet ur ett brukarperspektiv samt visa på goda 
exempel.

I kvalitetsberättelsen redovisas uppföljningar och mätningar, antingen de utförs 
inom förvaltningen och i form av egenkontroller eller om de genomförs av andra 
organisationer eller myndigheter.

Vikten av att arbeta med kvalitetsutveckling inom både vård och omsorg och 
individ- och familjeomsorg markeras av regering och riksdag i socialtjänstlagens 
tredje kapitel.

”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av 
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.”

De delar som avser hälso- och sjukvårdens del i kvalitetsarbetet framkommer i 
patientsäkerhetsberättelsen.

Justerand.es sign
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2022-03-23

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden besluta att godkänna information kring kvalitetsberättelse 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16. 

Kvartalsrapport januari - december 2021.
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2022-03-23

Socialnämnden

§20 Dnr SN2022-0050 700

Information om verksamhetsförändringar år 2023
2027

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2023 sammanställa en beskrivning av

kommande förväntade verksamhetsförändringar. Förändringar baseras på analys av

omvärlden samt analys av förändrade behov i verksamheten. 1 
verksamhetsförändringar presenteras förslag till investeringsbudget för 
planperioden.

Varje förvaltnings verksamhetsförändringar ska tas upp som en informationspunkt 

på nämndens sammanträde för vidare distribution till budgetberedning för vidare 

hantering.

Beslutsunderlag
Verksamhetsförändringar år 2023-2027.

Justerandes sign
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Socialnämnden

21 Dnr SN2021-0278 73

Rapport särskild uppföljning utifrån framkomna 
brister kring avvikelser i samband med 
kvalitetsuppföljning för bostad med särskild 
service LSS

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten samt att en uppföljning görs i socialnämnden 
i oktober/november 2022.

Sammanfattning av ärendet
2021-11-24 beslutade socialnämnden att godkänna rapporten avseende 
kvalitetsuppföljning på LSS boenden samt att en uppföljning görs i socialnämnden 
i mars 2022.

Av uppföljningen framgår följande. I de verksamheter som ej bar registrerade 
avvikelser har förvaltningen under hösten informerat om rutin för 
avvikelsehantering under APT tillsammans med personal. Personal har även gått e- 
learning i social dokumentation.

Vad gäller verksamheter som har avvikelser som är ohanterade beror det ofta på att

avvikelserna handlar om HSL som man som rutin skickar vidare till sjuksköterska 
för vidare hantering. Här ser förvaltningen ett behov av en övergripande rutin som 
gör att detta arbete fungerar.

En gång varannan vecka avsätter förvaltningen tid på våra boendemöten för 
gemensam genomgång och hantering av awikelser för att hantera de ohanterade 
avvikelserna. När de ohanterade avvikelserna är färdiga planerar förvaltningen att 
fortsätta lyfta avvikelser i ett lärande syfte gemensamt.

Beslutsunderlag
Handlingsplan och åtgärder för avvikelsehantering gällande rapporten för
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särskild uppföljning 2021 efter framkomna brister kring awikelser i samband med 
kvalitetsuppföljning för bostad med särskild sendee LSS.

Justerandes sign
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§ 22 Dnr SN2022-0057 700

Kvalitetsberättelse 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner information om kvalitetsberättelse 2021.

Sammanfattning av ärendet
SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete föreskriver att en 
sammanhållen kvalitetsberättelse bör upprättas för att dokumentera vad som skett 
inom kvalitetsområdet under året som gått.

Kvalitetsberättelsen ska dokumentera:

Hur arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits. 

Vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.

Vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningen redovisar här kvalitet ur ett brukarperspektiv samt visa på goda 
exempel.

I kvalitetsberättelsen redovisas uppföljningar och mätningar, antingen de utförs 
inom förvaltningen och i form av egenkontroller eller om de genomförs av andra 
organisationer eller myndigheter.

Vikten av att arbeta med kvalitetsutveckling inom både vård och omsorg och 
individ- och familjeomsorg markeras av regering och riksdag i socialtjänstlagens 
tredje kapitel.

”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av 
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras.”

De delar som avser hälso- och sjukvårdens del i kvalitetsarbetet framkommer i 
patientsäkerhetsberättelsen.
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Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna information om kvalitetsberättelse 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16.

Kvalitetsberättelse 2021.

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

§23 Dnr SN2021-0033 700

Redovisning socialnämndens internkontrollplan 
2021

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av socialnämndens internkontrollplan
2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska socialnämnden se till att verksamheten bedrivs enligt 
lagar, föreskrifter, mål och styrande dokument. Socialnämnden ska säkerställa att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Föreliggande redovisning utgör resultat av genomförda granskningar under 2021.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna redovisningen av socialnämndens internkontrollplan 
2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16.

Redovisning socialnämndens internkontrollplan 2021.

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



2022-03-23

SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 18 (21)

Socialnämnden

§24 Dnr SN2021-0279 700

Redovisning socialnämndens särskilda 
åtaganden 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av socialnämndens särskilda åtaganden
2021.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser rapportering av socialnämndens särskilda åtaganden för 2021.

Att identifiera och besluta om särskilda åtaganden är en del av socialnämndens 

verksamhetsstyrning. Särskilda åtaganden är tidsatta uppdrag som beslutas 

genomföras utanför ordinarie drift. Utifrån uppdragslistan görs prioriteringar om 

vad som ska genomföras som särskilda åtaganden under det aktuella året.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-16.

Redovisning socialnämndens särskilda åtaganden 2021.

Beslutsordning
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-16 och föreslår 
socialnämnden att godkänna redovisningen.
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§ 25 Dnr SN2022-0054 700

Redovisning av enhetsbesök 2022

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
På grund av Coronapandemin är besöken pausade och kommer att återupptas igen.
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Socialnämnden

26 Dnr SN2022-0007 700

Pågående uppdrag 2022

Beslut
Sammanstäliningen godkänns.

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

Beslutsunderlag
Pågående uppdrag.
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Socialnämnden

§27 Dnr SN2022-0017 700

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll 2022-03-23, § 27.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2022-03-23.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för Allas barn.

Verksamhetsplan Strategi för hälsa 2022.

Statistik synpunkter februari 2022.

Sysselsättningsutredning OF 2022-2031.

Justeyandes sign


