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Bo Ederström (M) ordförande

Lars Nordqvist (M) för Anneli Ahlqvist (C)

Daniel Svensson (M)

Jennie Uleskog (C)

Håkan Bengtsson (S)

Gerd Lansler (KD)

Margaretha Andersson (S)

Ingela Rosén (S)

Ulla Britt Storck (S) för Tomas Sonesson (S) §§ 108-114 

Martina Ericsson (SD)

Doris Nickel (SD)

Greger Larsson, socialchef

Linda Farkas, kvalitetstrateg §§ 106, 108-109

Patrik Moberg, kvalitetstrateg §§ 106, 108-109

Harriet Kristensson, SAS § 107

Solange Varela, verksamhetschef § 108

Eva Andersson, tekniska kontoret § 113 p 6

Håkan Bengtsson (S)

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 8 december 2021
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SN § 106

Socialnämndens särskilda åtaganden 2021

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten ”Socialnämndens särskilda åtaganden 
2021”

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser rapportering av socialnämndens särskilda åtaganden 2021 för 
januari - oktober. Särskilda åtaganden är tidsatta uppdrag som beslutas 
genomföras utanför ordinarie drift.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att godkänna 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
Socialnämndens särskilda åtaganden 2021, rapport: januari - oktober, 
arbetsutskottets protokoll 2021-11-17, § 109.
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SN § 107

Utredning särskilda boenden

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att göra en utredning kring 
behovet av särskilda boendeplatser framöver.

Behovsanalysen har utgått från att sammanställa faktorer kring Ljungby 
kommuns åldersstruktur, antalet nya pensionärer närmaste sex åren, snittet på 
antal avlidna under perioden 2010-2020, samt biståndshandläggningens 
restriktivitet under perioden 2005-2020. Dessa faktorer har jämförts med andra 
jämförbara kommuner samt snittet i riket. Förvaltningen har använt Kolada samt 
befolkningsprognosen 2021-2035 som gjorts av Sweco 2021, Treserva och 
Hypergene för att fa ett tillräckligt stort faktaunderlag.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att godkänna 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
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10, arbetsutskottets protokoll 
2021-11-17,§ 111.
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SN§ 108

Rapport särskild uppföljning utifrån framkomna brister 
kring avvikelser

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten avseende kvalitetsuppföljning på LSS 
boenden samt att en uppföljning görs i socialnämnden i mars 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljningar sker för att kvalitetssäkra verksamheten genom att 
identifiera brister i verksamhetens kvalitet för den enskilde som gör att 
verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, 
föreskrifter, beslut och styrdokument.

Under 2020 gjordes en kvalitetsuppföljning på LSS boenden där Ljungby 
kommun stod för driften. I uppföljningen fann handläggarna brister i 
avvikelsehanteringen. Socialnämnden beslutade om att en särskild uppföljning 
skulle göras för att följa upp bristerna kring avvikelser.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att godkänna rapporten samt att en uppföljning görs i 
socialnämnden i mars 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
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Socialförvaltningens rapport särskild uppföljning utifrån framkomna brister 
kring avvikelser, arbetsutskottets protokoll 2021-11-17, § 108.
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SN § 109

Redovisning internkontrollplanen 2021

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av socialnämndens intemkontrollplan
2021.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser redovisning av internkontrollplanen 2021.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att godkänna redovisningen.

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
Redovisning internkontrollplanen 2021, arbetsutskottets protokoll 2021-11-17, § 
110.
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SN § 110

LOV-ersättning 2022

Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till hemtjänsttaxan för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige i Ljungby kommun beslutade under 2011 att införa kundval i 
hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) för att öka 
valfriheten och höja kvaliteten.

Prisjustering av ersättningsnivåerna för utförda hemtjänstinsatser sker en gång 
per år och fastställs av socialnämnden i Ljungby kommun. Ersättningen för 
kringtid har setts över 2018 då man bland annat gjorde en restidsmätning 2018. 
Kringtiden behöver ses över under 2022 då vi ser att pandemin blivit en del av 
det nya normala i vår vardag och utifrån inriktningen att Ljungby kommuns 
socialförvaltning ska arbeta förebyggande och främjande i större omfattning.

Ersättning till utförania utgörs av de ersättningsnivåer som Ljungby kommun 
fastställt. I ersättningen ingår samtliga kostnader för att utföra insatserna enligt 
kraven i förfrågningsunderlaget. Ersättning betalas för beviljad tid hos 
omsorgstagama och bygger på genomsnittstider. Tiden beviljas av 
biståndshandläggare eller av Ljungby kommuns legitimerade personal inom 
hemsjukvård.

Egenregins faktiska kostnader ligger till grund för prissättningen men 
socialnämnden äger beslutet. Ersättning till utförare betalas enligt timtaxa för 
beviljad tid. Den kommunala hemtjänsten ersätts enligt samma timtaxa, minus 
momskompensation samt kommunala kostnader som inte fördelas ut på 
hemtj änstgruppema.

Under 2021 valde socialnämnden att ge en högre timtaxa för att kompensera i 
förväg för Coronakostnader i verksamheten. Detta var ett avsteg från tidigare 
beräkningar vilket innebar en merkostnad på 12 kronor mer i timmen än det 
ordinarie förslaget. Detta gör att vi har en mindre höjning än man normalt ser på 
årsbasis.
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En effekt som gör att timpriset ökar är att de fasta kostnaderna har ökat 
procentuellt i förhållande till varje utförd timme då det totala antal 
hemtjänsttimmar minskar. Detta gör att timpriset ökar för varje timme inom den 
kommunala verksamheten, vilket ligger till grund för hemtjänsttaxan.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att godkänna förslaget till hemtjänsttaxan 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 tjänsteskrivelse 2021-11-16, arbetsutskottets protokoll 
2021-11-17,113.
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SN § 111

Ändring i delegationen kring kompletterande 
beslutanderätt

Beslut
Socialnämnden beslutar att följande personer som arbetar på sociala jouren ges 
kompletterande beslutanderätt:

Ordinarie personal: Fredrik Bergman, Eva Johansson, Maria Wagrelius, Ellinor 
Rova, Annika Åkerlund.

Vikarier: Erika Forsberg, Johans Stewart, Kerstin Jonsson, Maricha Asplund, 
Thomas Åkesson, Solweig Benemark.

Sammanfattning av ärendet
Sociala jouren arbetar med akuta situationer som uppstår inom individ och 
familjeomsorgens ansvarsområde utanför kontorstid, då ordinarie personal inte 
finns i tjänst. För att ha rätt att utföra detta arbete har socialsekreterarna som 
arbetar i sociala jouren kompletterande beslutanderätt i delegationsordningen.

När det gäller beslut om handräckning enligt 43 § Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) måste personer som har kompletterande 
beslutanderätt vara namngivna för att få fatta ett sådant beslut, det är inte 
tillräckligt med t ex ”personal som arbetar i sociala jouren”. Sociala jouren fattar 
regelbundet beslut om handräckning och därför behöver namnen på dem som 
arbetar där kompletteras med jämna mellanrum.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att de personer som arbetar på sociala jouren ges kompletterande 
beslutanderätt.

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 2021-10-11, arbetsutskottets protokoll 
2021-11-17, § 106.
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SN § 112

Sammanträdesdagar 2022

Beslut
Socialnämnden fastställer ordinarie sammanträdesdagar för 2022 enligt nedan: 

Socialnämndens sammanträde i januari ställs in.

Datum för socialnämnden: 23 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 
augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Datum för arbetsutskottet: den 19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 
15 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november och 7 december.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till ordinarie sammanträdesdagar 2022.

En beredning av ärendet har skett med förvaltningschefen, ordföranden och 
nämndsekreteraren.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-11-17 och föreslår 
socialnämnden att fastställa ordinarie sammanträdesdagar 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 tjänsteskrivelse 2021-10-12, arbetsutskottets protokoll 
2021-11-17, § 107.
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SN § 113

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
Socialchefen informerar om aktuella frågor från förvaltningens verksamhet. 
Ärendet är muntligt - inga handlingar.

Enhetsbesök - Margaretha Andersson (S) redovisar från enhetsbesök på 
korttidshem/ffitids Planeten.

Nämnden informeras om regler för personal företrädares deltagande i 
kommunens nämnder.

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, för rapporteringsperiod 1-31 oktober 2021.

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

Information från fastighetsavdelningen om hyressättning för lägenheter 
Holmsborg.

Daniel Svensson (M) informerar från brottsförebyggande rådets möte.
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SN§ 114

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 24 november 2021 § 114.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-11-24 publicerade på extranätet: 

Rapport ”Verktyg för budget och uppföljning OF-boende”.


