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Sammanträdesdatum Sid l 
2018-06-05 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl.13 .00-14.00 

Beslutande 
Lennat1 Ottosson (KV), ordfårande 
Andreas Johansson (M), vice 
ordfårande 
Magnus Lennartsson (M) tjs . ers. för Pia 
Bondesson (C) 

Ragnar Emanuelsson (C) 
Kerstin Setterberg (KD) 
Helene Sandqvist (L) tjs. ers. för Inger 
Gustavsson (L) 

Annette Rundström (S) 

Aniko Andersson, verksamhetschef 
J ennie Turunen, verksamhetschef 
Christina Mattelin, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Margareta Ejdestig, IT -strateg 

Helene Sandqvist -(L) 

Beslutande 
Magnus Fredriksen (S) 
Annina Dzananovic (S) 
Carina Fredriksen (S) 
Åke Henningsson (KD) tjs. ers. får 
Auli Karnehed (SD) 

Ersättare 
Gudrun Gustafsson (M) 
Kari Hellstadius (S) 

Berith Källerklint, MAS 
Mari Lindberg, systemfårvaltare 
Moa Andersson, nämndsamordnare 
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ANSLAG / BEVIS 
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Socialnämnden 

2018-06-05 
Datum för 

2018-06-08 anslags nedtagande 2018-06-30 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2018-06-05 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

l )d 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-06-05 

SN § 64 

Socialförvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Aniko Anderson, verksamhetschefVård och Omsorg, informerar om att 
personalläget infår sommaren ser bra ut. 

Christina Mattelin, verksamhetschef Myndighet, informerar om personalläget 
infår sommaren och framåt. 

Linnea Holm, stabschef, infonnerar om den pågående upphandlingen av 
nyckelfria lås. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-06-05 

SN ~ 65 

Digital signering (information) 

Sammanfattning 
Margareta Ejdestig, IT-strateg och Berith Källerklint, MAS informerar om for
och nackdelar med digitala signeringslistor for läkemedel. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

~ ~~ 
l 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

/z:Z 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-06-05 

SN § 66 DNR SN 18/2018 

Tertialrapport 2018-04-30 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har sammanställt en rapport över utfall och budget får 
perioden januari-april samt en prognos får helåret 2018. 

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat nettoutfall per april på 67 796 tkr. 
Det är 6 054 tkr högre än samma period föregående år (9,8% högre). Den största 
orsaken är minskade intäkter. Bruttokostnaden är 3, l% högre 2018 jämfört med 
2017 får perioden januari-april. 

I utfallet 2018 ingår den del av flyktingbufferten som ska resultatfåras 2018, l 
265 tkr. Utfallet får ensamkommande är per april 2 763 tkr (ej med i redovisat 
resultat per april), medel får att täcka dessa kostnader har tagits från bufferten får 
ensamkommande. 

Socialförvaltningenprognostiserarett överskott får 2018 på l 41 O tkr. I denna 
prognos ingår resultatfäring av flyktingbuffert får nyanlända med l 265 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förstärkt Månadsrapport per 2018-04-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 

handlingarna. 
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SOCIALNAMNDEN 

l Justerandes s1gn 

l /!to 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-06-05 

SN § 67 DNR SN 2/2018 

Revidering av delegeringsordning 

Sammanfattning 
Socialnämndens delegeringsordning behöver uppdateras utifrån fårändringar i 
lag samt att vissa saker saknas. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning, Socialnämnden§ 4/2013-02-12, senast 
reviderad SN § 7/2018-01-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden beslutar att socialnämndens delegeringsordning revideras 
enligt förslag. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden beslutar att socialnämndens delegeringsordning revideras 

enligt förslag. 
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SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-05 

SN ~ 68 DNR SN 44/2018 

Medborgarförslag ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag från Inger Saldner, Herrljunga. 
Medborgarförslaget inkom den 2018-03-09. 

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Socialnämnden. 

Sid 7 

Socialnämnden har mottagit och berett medborgarförslaget om ensamkommande 
barn . Medborgarförslaget önskar att socialnämnden ska låta de ensamkomm ande 
ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen . 
Socialförvaltningen följer de reviderade riktlinjer och rutiner som socialnämnden 
antagit, som gör gällande att ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 
år, och som inte har omfattande vårdbehov, vid omprövning av insats inte 
beviljas fortsatt bistånd i fonn av förlängning av sin pågående insats och att den 
enskilde istället hänvisas till Migrationsverkets ansvar och boende i enlighet med 
svensk lagstiftning. Det statliga stödet får målgruppen ensamkommande täcker 
inte den kostnad som kommunen har får placering på HVB eller i familjehem. 
Det extra statsbidraget hjälper således till att minska det redan befintliga 
underskottet och används dänned till det ändamål som det är åsyftat. Hem i 
Herrljunga genomfår ett bra och betydelsefullt arbete i kommunen. Tyvärr har 
socialnämnden ingen möjlighet att stötta ekonomiskt. Hem i Herrljunga kan 
ansöka om nämndens fåreningsbidrag. Sista ansökningsdag är 25 augusti får 
2019 . 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Inger Saldner, inkommit 201 8-03-09 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 
besvarat med tjänsteskrivelse daterad 2018-05-18. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 

besvarat med tjänsteskrivelse daterad 2018-05-18. 

Expedieras till: Kommunlllllmiiktigc 

Justetll!'KIIJ5 "'9' ' Utdragsbestyrkande 

/(~ 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-06-05 

SN § 69 DNR SN 45/2018 

Revidering Socialtjänstplan-En policy i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Socialtjänstplanen är en policy for socialnämndens verksamhet som innehåller en 
värdegrund for verksamheten. En av punktema i värdegrunden är: 

Respekt och gott bemötande 
Vi bemöter alla på ett respek({ullt och professionellt sätt oavsett bakgrund, 
religion, etnisk tillhörighet, ålder och kön. Vi värnar om individens privatliv, 
integritet och självbestämmande. Vi verkarför att stärka individens självkänsla 
och tilltro till sin egenförmåga och omsorgen präglas av en tro på individens 
möjlighet, vilja ochförmåga att ta ansvarför sitt liv. 

En medarbetare har gjort förvaltningsledningen uppmärksam på att sexuell 
läggning inte finns med efter "oavsett bakgrund" och har nu önskat att 
socialtjänstplanen revideras med detta tillägg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-05-18. 
Socialtjänstplan-En policy i Herrljunga kommun, Kommunfullmäktige § 
87/2015-05-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Socialtjänstplan 
- En policy i Herrljunga kommun enligt förslag. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Socialtjänstplan 

-En policy i HerTljunga kommun enligt förslag. 

Exprdicn1s till: Kommunl'ullm ii ktigc 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-05 

SN § 70 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning DNR 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

f Justerandes sign 

Domar inkomna under tidsperioden 
2017-05-02- -2017-06-04 

KS 77/2018-04-23 Begäran om att få 
ta tidigare överskott i anspråk för 
Viva-app . 

KF§ 73/2018-05-15 Hantering av 
nämndemas över- respektive 
underskott från 20 l 7. 

KF§ 74/2018-05-15 Hantering av 
201 8 års prognostiserade underskott 

KF§ 78/2018-05-15 Revidering 
riktlinje taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhet 

KF ~ 77/2018-05-15 A v gift för 
medicinsk fotvård 

KF § 72/2018-05-15 
Revisionsberättelse 
för år 20 l 7 - ansvarsfrihet till styrelse 
och nämnder för år 20 l 7 

KF§ 76/2018-05-15 Avgifter för 
Dödsboförvaltning 

Protokoll FSG 2018-05-24 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingama. 

SN 9/2018 

Postlista SN 2018:3 

SN 18/2018 

SN 22/2018 

SN 22/2018 

Postlista SN 2018:4 

SN 23/2018 

Utdragsbestyrkande 

Sid 9 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

l ;ltD 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-06-05 

SN § 71 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-04-01--
2018-05-31 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

3 

Delegeringsbeslut - IFO, 
fattade under tidsperioden 
2018-04-01--2018-05-31 

Delegeringsbeslut -bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2018-04-01- -2018-05-31 

Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2018-04-01- -2018-05-31 

Socialnämndens beslut 

DNR 

Lista på delegeringsbeslut forvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut fårvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut forvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 
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Bilaga 1 § 67/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av delegeringsordning 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 
2018-05-09 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid l av 6 

Socialnämndens delegeringsordning behöver uppdateras utifrån förändringar i lag samt att 
vissa saker saknas. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning, Socialnämnden § 4/2013-02-12, senast reviderad SN 
§ 7/20 l 8-0 1-3 l 

Förslag till beslut 
Socialnämndens delegeringsordning revideras enligt bilaga. 

Linnea Holm 
stabschef 

Expedieras till: Nrmm namn. titel, organisatoriskttillhörighet 
l' ii r k~inncdom Namn namn, titel. organisatoriskt tillhörighet 
till : 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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Bilaga 1 § 67/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
20 l 8-05-09 

DNR SN 2/20 l 8 770 l 
Sid2av6 

2.1 

2.2 

4.1 

4.30 

r--

2.XX 

S.XX 

Bakgrund 
Socialförvaltningen ser ett behov av att revidera delegeringsordningen enligt nedan. 

Revidering av punkter som ska gälla från justering av protokollet 
Förändringen avseende 2.1 och 2.2 sker utifrån att kommunallagen är uppdaterad . 
Förändring i punkt 4.1 sker då det numera finns en förste socialsekreterare även på 
försörjningsstöd. 
Nivån av ersättningen enligt 4.30 regleras av riktlinjen för handläggning av taxor och 
avgifter inom socialnämndens område. Denna handläggs av avgiftshandläggaren och därför 
or avgt s1an a ;garen vara en som ar ansvang or es u l ragan. b.. · ft 1 d,,. d · f<" b 1 t · r " 

Beslut om att föra l O kap 2 § FC Kan vidaredeL enligt 
talan i ärenden eller SoL ~7:6KL 

mål vid allmän 
domstol eller Behöver ej anmälas till 
förvaltningsdomstol nämnd 

Utseende av ombud att l O kap 2 § FC Kan vitlnrctl cl. enligt 
föra nämndens talan SoL ~ 7:61<1. 

Behöver ej anmltln · till 
nllmt1d 

6) Anvisning av social 4 kap 2 § ~J eSocS SNMU beslutar om 
bostad, tecknande av SoL förlängning efter 24 
kontrakt och försäkran månader 
om hyresgaranti under 
max 24 månader 
Beslut om ersättning 8 kap l § l Uh-A 
från den enskilde för st SoL och 6 
missbruksvård i form kap 1 § SoF 
av p lats i hem för vård SFB l 0,12, 
eller boende eller i 13,14,38,39 
f am i !je hem kap 

Tillägg i delegeringsordningen-börjar gälla från justering 
Idag hanterar inte delegeringsordningen beslut om polisanmälan vid misstanke om 
l . l b tt l d t b l .. d .. f," k J l l )Jt ra!.!,~ ro oc 1 e e 10ver ar or on11) e era.-;. 

Beslut om 6 § l e SocS 
polisanmälan vid B i dragsbrott 
misstanke om slagen 
bidragsbrott -
Beslut om Il § l st. SNMU Kompletterande 
utlandsvistelse för LVU beslutsrätt 
ungdom som bereds 
vård enligt§ 2 och 3 
LVU 



Bilaga l § 67/2018-06-05 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
20 18-05-09 

DNR SN 2/201 8 7701 
Sid 3 av 6 

4.XX 

4.XX 

4.XX 

4.XX 

4.XX 

4.XX 

4.XX 

Tillägg i delegeringsordningen -börjar gälla från l juli 
Förvaltningslagen uppdateras från 1 juli. I denna står det att beslut om verkställighet ska 
vara överklagningsbara vilket innebär att delegeringsordningen bör ha med beslut om 
verkställighet. 

Beslut om 32 §FL SNMU A v ser även SocS 
verkställighet av vård i social beredskap i 
(placering/om- avvaktan t i Il 
placering i nästkommande vardag/ 
familjehem) arbetsdag 
för barn och ungdom Se upphandlings-
enligt 4.7 avtal för vård i annat 

hem än det egna 
Beslut om 32 § FL SNMU A v ser även SocS 
verkställighet av vård i social beredskap i 
(placering/ avvaktan till 
omplacering) i hem nästkommande vardag/ 
för vård eller boende arbetsdag 
för barn och ungdom 
enligt 4.8 
Beslut om 32 § FL ve Beslutet gäller 4 
verkställighet i form SNMU månader från 
av tillfällig placering i beslutsdatum . 
jourhem eller hem för Avser även SocSt 
vård eller boende åt i social beredskap i 
barn och ungdom avvaktan på 
enligt 4.12 nästkommande vardag/ 

arbetsdag 
Beslut om 4 kap 1 § ve 
verkställighet i form SoL 
av vård 
(placering/om-
placering) i hem för 
vtlrd eller boende för 
vuxna enligt4.14 -
Beslut om 4 kap l § ve 
verkställighet i form SoL 
av vård i familjehem 
åt vuxna enligt 4.15 
Beslut om 4 kap l § l e SocS 
verkställighet a v SoL 
kontaktpersoni-familj 
enligt 4.20 
Beslut om 4 kap l § HL Ex. Program-
verkställ i g het av SoL verksamhet 



HERRLJUNGA KOMMUN 

öppenvårdsinsatser i 
egen regi enligt 4.23 

4.XX Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
extern regi 

Upp till 4 månader 

Över 4 månader 

Enligt 4.24 
7.XX Beslut om 

verkställighet av 
umgängesstöd vid 
barns umgänge efter 
beslut i domstol 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
ledsagarservice 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
kontaktperson/kontakt 
familj 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
avlösarservice i 
hemmet 

8.XX Beslut om 
verkställ i g het av 
korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
korttidsti Il syn för 
sko l ungdom över 12 
år utanför det egna 
hemmet i anslutning 
till skoidsgen ssmt 
under lov 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
boende i familjehem 
för barn och 

Bilaga l § 67/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
2018-05-09 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid 4 av 6 

Familjebehandlare/ 
Missbruks 
behandlare/ Boendestöd 

4 kap l § 
SoL 

ve 

SNMU 

6 kap 15 c§ HL 
FB 

32 §FL EC 

32 §FL HL 

32 §FL EC 

32 §FL EC 

32 §FL EC 

32 §FL SNMU 
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ungdomar 
8.XX Beslut om 

verkställighet av 
boende i bostad med 
särskild service för 
barn och ungdomar 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
boende för vuxna i 
bostad med särskild 
serv1ce 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
daglig verksamhet 
inom kommunen 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
daglig verksamhet 
utanför kommunen 

8.XX Beslut om 
verkställighet av 
bistånd i form av 
daglig sysselsättning. 

9.XX Beslut om 
verkställighet av 
beslut om särskilt 
boende 

9.XX Beslut om 
verkställighet av 
beslut om hemtjänst 

9.XX Beslut om 
verkställighet av 
beslut om 
korttidsverksamhet/vä 
xelvård 

9.XX Beslut om 
verkställighet av 
beslut om 
dagverksamhet 

9.XX Beslut om 
verkställighet av 
beslut 0111 avlösning 
för personer som 
vårdar/stödjer en 
ens k i Id person 

/(,6 

Bilaga 1 § 67/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

32 §FL SNMU 

32 §FL SNMU 

32 §FL EC 

32 §FL SNMU 

32 §FL 

32 §FL EC 32 §FL 

32 §FL EC 

32 §FL EC 32 §FL 

32 §FL EC 

-
32 §FL EC 32 §FL 

Tjänsteskrivelse 
2018-05-09 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid 5 av 6 
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Flytt av punkter 

Bilaga l § 67/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
2018-05-09 

DNR SN 2/20 18 770 l 
Sid6av6 

Punkt 4.31 och 4.32 flyttas och läggs under Individ- och familjeomsorg-Socialtjänstlagen 
innan "Beslut i ärenden som inte är försörjningsstöd'' då dessa punkter avser även 
försörj n ingsstöd. 

Ekonomisk bedömning 
Ingen ekonomisk påverkan. 

Samverkan 
Brödtext skrivs med Times New Roman .... 
S k riv datum jh"r Jam?Jerkan orb/ eller information. Om Jamverkan ~j dr aktuell Jka detta kort motitJeraJ. 



HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 1 § 68/2018-06-05 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Jennie Turunen 

Tjänsteskrivelse 
2018-05-18 

DNR SN 44/2018 942 
Sid 1 av 3 

Svar p~ medborgarförslag om ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-03-09 från Inger Saldner, Herrljunga; 

"!och med regeringens höständringsbudget 2017fatrades beslut om att 
Herrljunga kommun skulle tilldelas drygt 900 000 i syfte att möjliggöraför 
ensamkommonde barn som fyller 18 år att stanna i kommunen under restemnde 
tid av asyl processen. Utbetalningarna har varit 60 7 113 kr 2017, respektive 3 03 
556 krför 2018. 

Herrljunga har ända sedan avtalet 0111 att ta emot ensamkommande barn slöts med 
Migrationsverket, visat att man vill ta sitt ansvar och göra det rätta mot 
individerna som anvisas till oss. Ett exempel på detta är hur man låter 
åldersuppskrivna ungdomar stanna kvar i kommunens regi fram till att 
Migrationsverkets beslut om ny ålder vunnit laga kraft. Vi i föreningen Hem i 
Herrljunga tror dä1jör att man även i fråga om 18-åringarna, gärna skulle vi (ja 
ta ett ansvar och bidra till att fortsatt stödja denna mycket utsatta grupp. 

En stor del av de ensamkommande barnen som vi tog emot och välkomnade 
hösten 2015 har nu fyllt 18 år och ansvaret for dem har då lämnats över till 
Migrationsverket. För nästan alla killar hariB-årsdagen i praktiken inneburit en 
dag då hem, skola, vänner ochföreningsliv skulle tasfrån dem och istället 
ersättas av ett rum på ett av Migrationsverkets allt större anläggningarför vuxna. 
Vi som har.fimnits som medmänniskor runt ungdomarna, har sett hur 18-årsdagen 

.fhr många inneburit en allvarlig krissituation. Under året som gått har killarna, 
en e,jier en, istället er~judits rum hemma hos fami(jer i Herr(junga. Föreningen 
Hem i Herrljunga har tagit form utifrån den här situationen, utifrån ett behov som 
har uppkommit när civilsamhället har gått in och tagit ansvar/hr en stor grupp 
unga människor i en mycket svår situation. 

He111 i Herr!jzmgafimgerar i dagsläget som en centralförmedling av 
hoendeplatser och som ett socialt stödför killama och familjerna. Just nu hor l Y 
killar i 12familjer. Att vara ideelltfamiljehem innehär .1·åk!art kostnader och 
ungdomen har i regel inte råd att betala någon hyraför sitt boende. (Enbart 
kostnaden för livsmedel. enligt konsumentverkets beräkningor/hr 20 l 8. överstiger 
summan som en samrnanboende asylsökandefår i ersättningfi'ån 
Migrat ionsverket. 

Herrljunga kommun, Box 20 l, 524 23 Herrljunga 
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-Herrljunga kommun utreder och beslutar om att bidra till en lösning så att 
omflyttningarna av Herrljungas ensamkommande 18-åringar i m,ylprocess 
stoppas. Vi tror och hoppas att kommunen villfortsätta ta ansvarför dessa 
Socialnämnden har mottagit och berett ärendet angående ensamkommande barn. 

-Kommunen hittar en lösning som innebär att statsbidraget om 303 556 kmnor 
kommer till användning enligt regeringens uttalade syfte. 

- Kommunen använder sig av de goda krqfter somfinns i samhället och att 
utredning ochförslag till lösning tasfram i samråd mellanförvaltningen som 
handhar hidraget och representanterfrånföreningen Hem i Herrljunga. (Många 
kommuner har hiltat välfungerande lösningar där uppdragel all hitta 
boendelösningarläggs pä lokala ideellaföreningar. gemJ/Il l/löjlighet all siika 
hidragför det. Exempelfinns t. ex. i Knivsta, Vara och Stenungssund. där 
föreningarj(irvaltar hela bidragssumman. 

-Ni kommunpolitiker står uppför vårt samhälles mest utsatta. För mänga av 
ungdomarna är den vardagliga rutinen med skola, vänner ochföreningsliv och de 
relationer de har utvecklat här, det enda de har. Hjälp oss hjälpa dem att behålla 
delta. 

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Socialnämnden. 

Socialnämnden har mottagit och berett medborgarförslaget om ensamkommande barn. 
Medborgarförslaget önskar att socialnämnden ska låta de ensamkommande ungdomar som 
fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen. Socialförvaltningen följer de 
reviderade riktlinjer och rutiner som socialnämnden antagit, som gör gällande att 
ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 år, och som inte har omfattande 
vårdbehov, vid omprövning av insats inte beviljas fotisatt bistånd i fonn av förlängning av 
sin pågående insats och att den enskilde istället hänvisas till Migrationsverkets ansvar och 
boende i enlighet med svensk lagstiftning. 
Det statliga stödet för målgruppen ensamkommande täcker inte den kostnad som 
kommunen har för placering på HVB eller i familjehem. Det extra statsbidraget hjälper 
således till att minska det redan befintliga underskottet och används därmed till det 
ändamål som det är åsyftat. 

Hem i Herrljunga genomför ett bra och betydelsefullt arbete i kommunen. Tyvärr har 
socialnämnden ingen möjlighet att stötta ekonomiskt. Hem i Herrljunga kan ansöka om 
nämndens föreningsbidrag. Sista ansökningsdag är 25 augusti för 2019. 
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med denna 
tjänsteskri ve l se . 

.lennie Turunen 
Verksamhetschef socialt stöd 

E~pctlicrns till: Kommunfullmäktige 
För ldinncdorn 
till : 


