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SN § 93

Fastställande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs med följande ändring: 

Ärende 16 Hyror Holmsborg, utgår.

Sammanfattning av ärendet
Fastställande av dagordning.

Beslutsunderlag
Utsänd ärendelista for dagens sammanträde.
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SN §94

Medborgarförslag om halkskydd
Beslut
Socialnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att avslå 
medborgarförslaget om att dela ut halkskydd till de som fyllt 65 år.

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag daterat 2018-09-20 beskriver medborgaren att Huddinge 
kommun delar ut halkskydd till alla som fyllt 65 år och ställer frågan om det 
kunde vara något för Ljungby kommun.

Detta medborgarförslag behandlades i fullmäktige 2018-11-05 och fördelades 
till socialnämnden för beslut. I överenskommelse med dåvarande kommunchef 
beslutades att detta ärende borde betraktas och besvaras som en del i 
kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet organiseras under 
kommunledningsavdelningen och mellan socialförvaltning och 
kommunledningsförvaltning har det tyvärr blivit en kommunikationsmiss i detta 
ärende. Därav har behandlingen av medborgarförslaget blivit fördröjd.

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-18 föreslagit att 
socialnämnden avslår medborgarförslaget med följande motivering:

Fall och dess konsekvenser i form av ffåkturer och andra skador utgör ett stort 
hälsoproblem både för individen och samhället. Enligt befintlig nationell 
statistik sker de flesta fallolyckor inomhus. Det finns begränsad forskning som 
handlar om att förebygga fall utomhus och därmed inte heller effekter av 
halkskydd.

Vad gäller halkskydd så finns det en mängd olika modeller att välja mellan 
beroende på vilket syfte den enskilde har med sitt halkskydd. Halkskydden är 
tillverkade i olika utföranden, en del täcker hela skon och andra halkskydd är 
mer lätta och diskreta medan andra modeller av skydd är mer robusta. Vid val av 
halkskydd rekommenderas den enskilde att tänka över med vilket syfte 
(stadsmiljö eller naturmiljöer) och även vilka skor som skyddet ska passa till. 
Vidare bör halkskyddet vara CE-märkt, vilket innebär att produkten uppfyller 
vissa säkerhetskrav.

Om kommunen skulle köpa in och dela ut halkskydd som gåva uppstår problem 
utifrån säkerhetsaspekten samt administrationen då utprovning bör göras av 
kunnig personal.
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Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att avslå medborgarförslaget om att dela ut halkskydd till de som 
fyllt 65 år.

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
Medborgarförslag 2018-09-20, socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18, 
arbetsutskottets protokoll 2021-10-20 § 92.
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SN § 95

Remiss av förslag till Policy för näringsliv

Beslut
Socialnämnden godkänner näringslivspolicyn med förslaget att omformulera 
begreppet kommunkoncemens medarbetare” i meningarna 
”Kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv 
oavsett funktion och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning” och 
''Kommunkoncernens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna 
vara rådgivare till företagen ” så att begreppet syftar på de medarbetare i 
Ljungby kommun som har detta i sitt uppdrag samt överlämna svaret till 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag på näringslivspolicy som är ute på 
remiss innan den beslutas i kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskri velse 2021-10-15 och 
föreslagit socialnämnden att godkänna näringslivspolicyn med förslaget att 
omformulera begreppet kommunkoncemens medarbetare” i meningarna 
''Kommunkoncernens medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv 
oavsett funktion och ha en tillmötesgående och problemlösande inställning'' och 
”Kommunkoncemens medarbetare ska vara möjliggörare och trygga i att kunna 
vara rådgivare till företagen ” så att begreppet syftar på de medarbetare i 
Ljungby kommun som har detta i sitt uppdrag.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna näringslivspolicyn med förslaget att omformulera 
begreppet kommunkoncemens medarbetare” i enlighet med förvaltningens 
förslag.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med

Justerandes sign
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arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021 -10-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, Remiss av förslag till Policy 
för näringsliv.
Förslag till policy för näringsliv.
Arbetsutskottets protokoll 2021 -10-20 § 93.
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SN § 96

God och nära vård

Beslut
Socialnämnden godkänner länets ledningsgrupp för Hälso- och sjukvård samt 
socialtjänstens länsgemensamma målbild.

Sammanfattning av ärendet
I redovisningarna av statsbidragen av God och nära vård har länets 
ledningsgrupp för Hälso- och sjukvård samt socialtjänst tagit fram en 
målformulering som efterfrågas nationellt.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna länets ledningsgrupp för Hälso- och sjukvård samt 
socialtjänstens länsgemensamma målbild.

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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18, arbetsutskottets protokoll 
2021-10-20 §94.

Justerandes sign
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SN § 97

Socialnämndens internkontrollplan 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till socialnämndens internkontrollplan 
2022. I planen dokumenteras för året aktuella interna kontroller och de 
kontroller som genomförs minst vart annat år. Under året kan 
socialnämnd/förvaltning vid behov komplettera med fler interna kontroller.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna förslaget till internkontrollplan 2022.

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
Socialnämndens internkontrollplan 2022, arbetsutskottets protokoll 2021-10-20 
§96.
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Socialnämndens verksamhetsplan 2022

Beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till socialnämndens verksamhetsplan
2022.

I socialnämndens verksamhetsplan görs en översiktlig beskrivning av hur 
socialnämnden planerar att ta sig an kommunfullmäktiges uppdrag och budget. 
Utöver de uppdrag som tilldelas socialnämnden i planeringsdirektivet så 
hanterar socialnämnden de uppdrag som löpande lämnas av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens förvaltningsledning.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att fastställa verksamhetsplanen för 2022.

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
Socialnämndens verksamhetsplan 2022, arbetsutskottets protokoll 2021-10-20 § 
97.

Justerandes sign
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SN § 99

Socialnämndens arbetsmiljömål 2022-2025

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till arbetsmiljömål 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens arbetsmiljömål har hamnat i skymundan med tanke på de 
extrema omständigheter som pandemin inneburit. Resultatet är att arbetet många 
gånger fokuserat på frågor som handlar om arbetsmiljön i det dagliga istället för 
den övergripande strukturen. För att komma till rätta med detta förtydligas nu 
strukturen för arbetsmiljöarbetet och det tydliggörs vilka mål som ska gälla över 
tid. Målen ska användas för att långsiktigt styra arbetet och för att underlätta 
uppföljning av arbetet.

Arbetet har övervägts och omvärldsbevakning gjorts för att vi ska kunna börja 
arbeta med långsiktiga och hållbara arbetsmiljömål. Syftet är att kunna mäta 
målen och på så sätt skapa en godare arbetsmiljö över tid.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till arbetsmiljömål 2022-
2025.

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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11, arbetsutskottets protokoll 
2021-10-20 §98.
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Särskilda åtaganden 2022

Beslut

Socialnämnden fastställer särskilda åtaganden för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till särskilda åtaganden 2022.

Att identifiera och besluta om särskilda åtaganden är en del av socialnämndens 
verksamhetsstyming. 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 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att fastställa särskilda åtaganden för 2022.

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
Socialförvaltningens förslag till särskilda åtaganden 2022, arbetsutskottets 
protokoll 2021-10-20 §99.
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SN § 101

Ekonomisk rapport

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning januari-september 2021. Prognosen för 
socialförvaltningens verksamheter visar en avvikelse mot budget med +1,1 mkr.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och föreslår 
socialnämnden att godkänna redovisningen av rapporten.

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
Ekonomisk rapport januari - september 2021.



Sammanträdesprotokoll
2021-10-27

15(19)
TXT LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

SN § 102

Kabinettvätt

Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen investerar i en kabinettvätt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunrehab har utrett möjligheterna kring att effektivisera arbetet och ett av 
förslagen är att investera i en Kabinettvätt.

KommunRehab har under en tid konstaterat att det finns möjlighet öka 
kvaliteten kring hjälpmedel i kommunen. En förutsättning som både sparar tid 
och ökar kvaliteten är en kabinettvätt. I en kabinettvätt kan hela hjälpmedel 
köras in, ex. fyra rullstolar samtidigt. I dag rengörs hjälpmedel manuellt med 
hetvatten-högtryckstvätt. För att hålla balans i rengöringen lägger personalen i 
snitt fyra timmar per dag i rengöringen för nuvarande.

Denna möjlighet till tidsbesparing hos personalen som kan användas när 
volymökningarna sker i demografiutmaningen. Men det kan också ge möjlighet 
att framöver kunna ansvara för hjälpmedel i hela förvaltningen. Idag ansvarar 
särskilda boenden för sina hjälpmedel vilket skulle kunna överflyttas till 
KommunRehab framöver. Vid ett första inhämtande av offert för en kabinettvätt 
framkom prisuppgifter på ca 1,1 miljoner kronor.

KommunRehab ser en kabinettvätt som ett första steg för att få till en 
övergripande och trygg hantering av hjälpmedel i socialförvaltningen för att 
kunna nå upp till det lagkrav som finns på verksamheten utifrån HSLF-FS
2021:52.

Kabinettvätten har tagits med i verksamhetsplanen, särskilda åtaganden och i 
detaljbudgeten.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och uttalat 
avsikten att inköpa en kabinettvätt till KommunRehabs verksamhet.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Justerandes sign
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Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets och förvaltningens förslag till beslut och finner genom 
acklamation att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-23, arbetsutskottets protokoll 
2021-10-20 §95.

Justerandés sign
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Detaljbudget 2022

Beslut
Socialnämnden fastställer detaljbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till detaljbudget 2022.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-20 och godkänt 
metoder för framtagande av socialnämndens detaljbudget 2022 för presentation 
vid nämndens oktobersammanträde.

Redogörelse
Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets och förvaltningens förslag till beslut och finner genom 
acklamation att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut.

Beslutsunderlag
Budgettext 2022, arbetsutskottets protokoll 2021-10-20 § 101.
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SN § 104

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärende
Socialchefen informerar om aktuella frågor från förvaltningens verksamhet bl. a. 
om trafikupphandling 2025 samt en handlingsplan kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ska vara klar till 31 december 2021. Infonuation, visning 
och genomgång av Hypergene. Ärendet är muntligt - inga handlingar.

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

Enhetsbesök - Besök på det särskilda boendet Björkäng i Lidhult som fyllt 60 
år. På grund av Coronapandemin är besöken pausade och kommer att återupptas 
igen.

Medarbetarenkät, uppföljning - En övergripande handlingsplan ska tas fram 
med åtgärdsförslag och de arbetsmiljömål som är tagna i nämnden. Respektive 
sektion/enhet ska göra sin handlingsplan utifrån sammanställningen.

Ny lokalvårdsorganisation - Den nya centraliserade lokalvårdsorganisationen 
ska införas från och med 1 januari 2022.

Justerandes sign
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Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 27 oktober 2021 § 105.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-10-27 publicerade på extranätet:

Förvaltningens rapporter:
Uppföljning av loggkontroller i Treserva.

- Öppna jämförelser krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och 
sjukvård 2021.
Öppna jämförelser personer med psykisk funktionsnedsättning, 
socialpsykiatri 2021.
Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS 
2021.
Öppna jämförelser äldreomsorg 2021.

Skrivelse till Trafiknämnden Kronoberg.

Socialstyrelsen rapport Uppföljning av patientsäkerhet.


