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Socialnämnden

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Socialförvaltningen, Storgatan 6 i Ljungby (Märtasalen), onsdagen den 23 juni 
2021 kl 8.00-15.00

Bo Ederström (M) ordförande 
Anneli Ahlqvist (C)
Daniel Svensson (M)
Jennie Uleskog (C)
Håkan Bengtsson (S)
Gerd Lansler (KD)
Margaretha Andersson (S)
Ingela Rosén (S)
Tomas Sonesson (S)
Martina Ericsson (SD)
Christer Larsson (SD) för Doris Nickel (SD) del av § 62-§ 63

Greger Larsson, socialchef 
Linda Farkas, kvalitetstrateg § 59 
Patrik Moberg, kvalitetstrateg §§ 59-60 
Jonas Sjöholm, ekonom § 60 
Harriet Kristensson, SAS §§ 61-62 p2-3 
Jenny Nilsson, socialtjänstlots § 62 p 3 
Camilla Axelsson, socialtjänstlots § 62 p 3

Gerd Lansler (KD)

Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby den 7 juli 2021
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Socialnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-06-23 
Tillkännagivandet
publicerat 2021-07-08

Överklagningstid 2021 -07-08—2021 -07-29

Tillkännagivandet
avpublicerat 2021-07-30
Förvaringsplats
för protokollet Individ- och familjecenter, S. Torgg 1, Ljungby

Underskrift
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SN § 59

Brister i frånvarorapportering

Beslut
Socialnämnden godkänner informationen om rapport ”Internkontroll avseende 
frånvarohantering i Ljungby kommun” samt kommunstyrelsens beslut om 
återrapportering av vidtagna åtgärder.
Socialnämnden beslutar att tillföra följande kontroll till socialnämndens 
intemkontrollplan 2021 ”Risk för att felaktiga utbetalningar görs på grund av att 
personal som inte använder sig av Timecare pool inte registrerar sin egen 
frånvaro i självservice”.
Socialnämnden beslutar att återrapportera tidigare beslutade åtgärder för 2019 
och 2021 samt tillagd interkontroll som vidtagna åtgärder till HR-avdelningen.

Sammanfattning av ärendet
HR-avdelningen har under 2020 genomfört en intemkontroll avseende risk att 
frånvaro ej rapporteras som det ska, i enlighet med kommunstyrelsens 
intemkontrollplan för 2020.

Brister i frånvarorapportering påträffades vid internkontroll 2020 och till följd 
av detta ger kommunstyrelsen i uppdrag till samtliga nämnder att återredovisa 
vidtagna åtgärder för att åtgärda brister avseende frånvarorapportering. De 
påträffade bristema vid intemkontroll en gäller framför allt att medarbetare har 
varit frånvarande från sitt inplanerade arbetspass, utan att registrera in denna 
frånvaro i självservice. Intemkontrollen har främst genomförts i form av 
stickprov i verksamheter där vikarier regelbundet tas in för att ersätta befintlig 
personal vid frånvaro.

Kommunledningsförvaltningen vill att nämndernas vidtagna åtgärder 
återrapporteras till HR-avdelningen senast den 20 augusti 2021. Enligt planering 
kommer ärendet redovisas till kommunstyrelsens personalutskott den 7 
september. HR-avdelningen sammanställer underlagen för hela 
kommunkoncemen och behöver tid för detta.
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Nämnder som vid genomgång av verksamhetens frånvarohantering finner att 
inga brister finns och att åtgärder därför ej vidtas, återrapporterar istället 
resultatet av demia genomgång till HR-avdelningen senast den 20 augusti 2021.

Socialnämnden har både under 2019 och 2020 genomfört interna kontroller om 
det finns en risk för att felaktiga utbetalningar görs på grund av att personal 
inom OF och AO inte registrerar sin egen frånvaro i självservice. Båda 
kontrollerna har föranlett beslut om åtgärder.

Beslutade åtgärder 2019
Socialförvaltningen behöver uppmärksamma sin personal ytterligare på att de 
har ett egenansvar att registrera och kontrollera sin frånvaro i självservice.

Sektionschefer behöver ta ansvar för att genomföra en tillräcklig egenkontroll på 
de sektioner man ansvarar för att säkerställa att det inte finns avvikelser mellan 
den faktiska frånvaron och det som rapporteras in i självservice.

Socialförvaltningen behöver initiera ytterligare en egenkontroll från 
förvaltningens sida för att säkerställa att inte de brister som uppmärksammats i 
denna rapport inte kvarstår.

Socialförvaltningen informerar personalavdelningen om rapportens innehåll.

Socialförvaltningen delger personalavdelningen underlag med personuppgifter 
gällande frånvaron för vidare åtgärder kring hur avvikelserna ska hanteras.

Utöver åtgärderna för att säkerställa att felaktiga utbetalningar görs skulle även 
vikariebeställningssystemet behöva ses över. Det finns ingen systematik över 
hur en vikarie beställs. Vissa skriver beställarens namn där det ska stå den 
frånvarandes namn. Ibland skrivs inga namn alls.

Beslutade åtgärder 2021
Verksamhetschefer kommer kommande APT ta upp rapporten med sina 
sektionschefer.

Verksamhetschefer har delgetts underlag med personuppgifter gällande 
frånvaron för vidare åtgärder kring hur avvikelserna ska hanteras.

Bristen på återkoppling från sektionschefer till handläggarna uppmärksammas 
och orsakerna till bristerna behöver analyseras. Brister på återkoppling inom 
organisationen tillförs ”Uppdragslistan”.

En controllermodul har under december månad 2020 köpts in till TC plan. 
Modulen kommer att underlätta egenkontroll av frånvaro, och kommer att 
implementeras under 2021.1 förlängningen kommer det även finnas en funktion
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som gör att en automatisk registrering av frånvaro görs i omsorgspersonalens 
självservice.

Socialförvaltningen informerar personalavdelningen om rapportens innehåll.

Verksamheten har en sådana brister i hanteringen av frånvarorapportering att 
socialförvaltningens ledningsgrupp, 2020-12-16, beslutade att en särskild 
granskning av den frånvarorapporteringen ska genomföras under 2021.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-06-16, § 61, och 
föreslår socialnämnden att godkänna informationen om rapport ”Intemkontroll 
avseende ffånvarohantering i Ljungby kommun” samt kommunstyrelsens beslut 
om återrapportering av vidtagna åtgärder.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att tillföra följande 
kontroll till socialnämndens internkontrollplan 2021 ”Risk för att felaktiga 
utbetalningar görs på grund av att personal som inte använder sig av Timecare 
pool inte registrerar sin egen frånvaro i självservice”.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att återrapportera tidigare 
beslutade åtgärder för 2019 och 2021 samt tillagd interkontroll som vidtagna 
åtgärder till HR-avdelningen.

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 2021-04-27 inklusive bifogad rapport - 
intemkontroll avseende frånvarohantering i Ljungby kommun samt 
arbetsutskottets protokoll 2021-06-16, § 61.

Skickas till
HR-avdelningen
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SN § 60

Rapport Uppföljning avgifter SoL- och LSS-insatser för 
personer med funktionsnedsättning

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2019 att införa avgifter för SoL-/ och LSS-insatser för 
personer med funktionsnedsättning enligt likabehandlingsprincipen från och 
med den 1 januari 2020. Denna rapport avser uppföljning av intäkter.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-06-16, § 62, 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
Rapport Uppföljning avgifter SoL- och LSS-insatser för personer med 
funktionsnedsättning, arbetsutskottets protokoll 2021-06-16, § 62.
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SN § 61

Svar på motion om kommunala läkare

Beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet, genom Kerstin Wiréhn har inkommit med en motion där det 
föreslås att Ljungby kommun går före och skickar en hemställan till regeringen 
och ansöker om att få bli försökskommun med egna läkare anställda i 
äldreomsorgen.
Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 
2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 
förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att 
begränsa spridningen av det vims som orsakar sjukdomen covid-19 och 
spridningens effekter.
Förvaltningens bedömning är att i första hand tydliggöra kravet mot Region 
Kronoberg så att ett gemensamt avtal om läkannedverkan för alla vårdcentraler 
kan upprättas, som reglerar omfattning av och formerna för läkanned verkan för 
alla personer med hemsjukvård i länet. Om Region Kronoberg inte lyckas få till 
ett undersklivet avtal i Ljungby kommun som garanterar omfattning och former 
för läkarmedverkan inom överskådlig tid bör Ljungby kommun begära av 
regionen att tillsätta en eller två läkare som helt arbetar gentemot kommunens 
alla hemsjukvårdspatienter som ett pilotprojekt.
Förvaltningen ser att samverkan med Region Kronoberg kan utvecklas genom 
en tydligare reglering av förhållandena mellan Region Kronoberg och 
kommunerna i länet där ”God och nära vård” kommer att vara en stor reform 
som i allt högre grad kommer att förändra arbetssättet främst för primärvården i 
regionen. Med den nya reformen ”God och nära vård” ser socialförvaltningen 
också ett behov av att hemsjukvårdsavtalet (överenskommelse gällande 
samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län) och strukturerna behöver ses 
över. Nuvarande hem sjukvårds avtals utgång är 2022-12-31.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-06-16, § 60, och 
föreslår socialnämnden att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
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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 2021-05-18, arbetsutskottets protokoll 
2021-06-16, § 60.
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Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

10(12)
T T T LJUNGBY 

KOMMUN

Socialnämnden

SN § 62

Informationsärenden

Beslut
Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar - Socialchefen informerar om aktuella frågor. 
Ärendet är muntligt - inga handlingar.

De två tjänstepersoner som är anställda som socialtjänstlotsar presenterar sin 
verksamhet. Ljungby kommun har infort en ny kommunal service: 
socialtjänstlots. Socialtjänstlotsen ska vid första påringningen kunna ge råd, 
vägleda, hänvisa, informera, samordna både bland kommunens egna insatser 
och aktiviteter men också regionens, privata och ideella organisationers utbud. 
Socialtjänstlotsen ska även verka uppsökande för att sprida information och 
kunskap för att främja självständighet hos kommunmedborgare.

Information om projekt, Motverka ensamhet hos äldre 
Inför jul- och nyårshelgen 2021 gjorde socialförvaltningen, tillsammans med 
kultur och fritidsförvaltningen och nio ideella föreningar, ett samarbete för att 
försöka skingra människors ofrivilliga ensamhet och minska känslan av 
ensamhet och isolering. Brev med julhälsning skickades till drygt 7000 personer 
65+ i hela kommunen. Förvaltningens bedömer är att det var oerhört 
stimulerande att göra detta projekt med föreningar som var väldigt positiva till 
att ställa upp och göra detta tillsammans med socialförvaltningen

Information från brottsförebyggande rådets möte.

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

Enhetsbesök, återrapportering
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Nämnden har utsett kontaktpolitiker för respektive område. Enhetsbesök är för 
tillfället pausade på grund av Coronapandemin. Uppstart av enhetsbesök 
planeras nu påbörjas med en annorlunda utfomining.
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SN § 63

Meddelanden

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknas i 
protokoll den 23 juni 2021 § 63.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till socialnämnden 2021-06-23 publicerade på extranätet:

Kommunstyrelsen: Rapportering om datautrustning till förtroendevalda.

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus
2021.
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