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Budget- och skuldrådgivning 

Sammanfattning 
Under 2015 övertogs skuldsanering och budgetrådgivning från Vårgärda kom
mun och två personer lärdes upp tar att handlägga detta på totalt 20% av heltids
~jänst. l maj startade arbetet i Herrljunga och ett antal ärenden som inte blivit 
handlagda av Vårgärda överlämnades. Under sommaren blev rådgivningen mera 
känd och fler sökte budgetrådgivning och sk u Id sanering. U n der 2015 startade 30 
personer med budgetrådgivning och sex ärenden avslutades. Tre ärenden har 
hitintills gått vidare till ansökan om skuldsanering. 

Det finns ett uppdämt behov av hjälp i Herrljunga, där fler söker när de får reda 
på att det finns hjälp att få. Ny lagstiftning kommer att öka kravet på kommunen. 
Vi kommer att följa utvecklingen så att inte väntetiderna blir alltfår långa. 

Beslutsunderlag 
Utredningsrapport Budget och skuldrådgivning, daterad 2016-01-22 . 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunsty
relsen får kännedom. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen får kännedom, 

bi laga l, SN § 9, 2016-02-02. 

Expcdicn1s till: 
FCir klinnedom till: Kommunslyrclsen 

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 1



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 10, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Utredningsrapport 
2016-01-22 

DNR SN-20 16-6 763 
Sid l av 3 

Budget- och skuldr~dgivning 

Sammanfattning 
Under 2015 övertogs skuldsanering och budgetrådgivning från Vårgärda kommun och två 
personer har lärts upp för att handlägga detta på totalt 20% av heltidstjänst. I maj startade 
arbetet i Herrljunga och ett antal ärende som inte blivit handlagda av Vårgärda 
överlämnades. Under sommaren blev rådgivningen mera känd och flera sökte 
budgetrådgivning och skuldsanering. 
Under 2015 startade 30 personer med budgetrådgivning och sex ärenden avslutades. Tre 
ärenden har hitintills gått vidare till ansökan om skuldsanering. 

Det finns ett uppdämt behov av hjälp i Herrljunga, där fler söker när de får reda på att det 
finns hjälp att få. Ny lagstiftning kommer att öka kravet på kommunen. Vi kommer att följa 
utvecklingen så att inte väntetiderna blir alltför långa. 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information 

Eva Österlund T Jjort 

Verksamhetschef 

Expcflic1 )I S till : 
Fiir klinnedom till: Kommun.styrclsc11 

Henljunga 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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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 10, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Budget- och skuldr~dgivning 

Bakgrund 

Utredningsrapport 
2016-01-22 

DNR SN-20 16-6 763 
Sid 2 av 3 

Skuldsatta personer ska enligt lag få hjälp av sin kommun i budget- och skuldrådgivning 
och hjälp med att söka skuldsanering. All rådgivning är avgiftsfri och sekretessbelagd. 
Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med: 
• att kostnadsfritt ge råd och stöd för den som har ekonom i ska problem och sk u l der 
• att göra en budget 
• att göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare 
• att råda och stödja inför en ansökan om skuldsanering 

Utfall 
Under 2015 övertogs skuldsanering och budgetrådgivning från Vårgård a kommun och två 
personer har lärts upp för att handlägga detta på totalt 20 %av heltidstjänst. I maj startade 
arbetet i Herrljunga och ett antal ärenden som inte blivit handlagda av Vårgärda 
överlämnades. Under sommaren blev rådgivningen mera känd och flera sökte 
budgetrådgivning och skuldsanering. 
Under året startade 30 personer med budgetrådgivning och sex ärenden avslutades. Tre 
ä_renden har hitintills_gått vidare till ansökan om skuldsanering: 

Inkomna ärenden 
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Prognos 

Bilaga l SN § 10, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Utredningsrapport 
2016-01-22 

DNR SN-20 16-6 763 
Sid 3 av 3 

Det finns ett uppdämt behov av hjälp i Herrljunga, där fler söker när de får reda på att det 
finns hjälp att få. Ny lagstiftning kommer att öka kravet på kommunen , vi kommer att följa 
utvecklingen så att inte väntetiderna blir alltför långa. 

En ny lag är skickad till lagrådet för beredning. Den nya lagen innebär bland annat att 
Kronofogdemyndigheten ska arbeta mer med uppsökande verksamhet så att fler skuldsatta 
informeras om möjligheten att ansöka om skuldsanering. Dessutom ska 
ansökningsförfarandet förenklas för den skuldsatta. Budget- och skuldrådgivningen ska bli 
mer effektiv. Alla kommuner är skyldiga att erbjuda budget- och skuldrådgivning till 
medborgarna. Verksamhetens kvalitet och omfattning varierar dock över landet och är 
dessutom okänd för många. Därför har regeringen beslutat att vidta åtgärder för att 
förtydliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag och att betona kommunernas ansvar att 
erbjuda stöd till skuldsatta personer som till exempel är i behov av skuldsanering. 

Meddelande 1



Q ~ HERRLJU~GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 11 
2016-02-02 

SN § 9 DNR SN 12/2016 

Färdtjänst 

Sammanfattning 
Färdtjänst och riksfardtjänst är en del av kollektivtrafiken och kan användas av 
den som inte kan åka med buss eller tåg. De flesta resor sker till och ifrån daglig 
verksamhet LSS, dagträff för personer med nedsatt minnesfunktion eller arbete. 
Kostnaden för resor beror på om specialfordon behövs samt på avstånd och möj
lighet till samåkning. Kostnaden per resenär varierar mycket: av statistiken går 
att läsa allt från 100 000 kr per år till mindre än 3 000 kr per år. Det vanligaste är 
att man inte reser så mycket och 50 % av dem som använt fardtjänst under 2015 
har rest för mindre än 3 000 kr. 

Färdtjänst söks tidigare än hemtjänst varför det är sannolikt att behovet av fard
tjänst kommer att öka tidigare än insatser enligt Socialtjänstlagen i samband med 
att antalet äldre ökar. 

Beslutsunderlag 
Utredningsrapport Färdtjänst och riksfårdtjänst, daterad 20 J 6-01-2 J. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag t i Il bes l ut: 

• Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunsty
relsen för kännedom. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom, 

bi laga l, SN § 8, 2016-02-02. 

Expedicnt.s till: 
För kännedom till : Kommunstyrelsen 
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\l g HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

T,jänsteskdvelse 
2016-01-21 

DNR SN-20 16-12 736 
Sid l av 6 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Sammanfattning 

Färdtjänst och riksfårdtjänst är en del av kollektivtrafiken och kan användas av den som 
inte kan åka med buss eller tåg. 
De flesta resor sker till och ifrån daglig verksamhet LSS, dagträffför personer med nedsatt 
minnesfunktion eller arbete. Kostnaden för resor beror på om specialfordon behövs, 
avstånd och möjlighet till samåkning. Kostnaden/resenär varierar mycket, 2 personer reser 
för över l 00 000 kr/år. Det vanliga är att man inte reser så mycket, 50% av de som använt 
fårdtjänst under 2015 har rest för m in d re än 3 000 kr. 
Färdtjänst söks tidigare än hemtjänst och därför är det sannolikt att behovet av färdtjänst 
kommer att öka tidigare än insatser enligt Socialtjänstlagen när antalet äldre ökar. 

Förslag till beslut 
Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information 

Eva Österlund Hjort 
Verksamhetschef 

Expcdicrns lill: 
Föt ~ :inn<'dum lill : Komrnunslyrclscn 

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

Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www .herrljunga.se 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Bakgrund 

Utredningsrapport 
2016-01-21 

DNR SN-20 16-12 736 
Sid 2 av 6 

Färdtjänst är till får den som har fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, som varar i 
minst 3 månader och som bidrar till väsentliga svårigheter att fårflytta sig på egen hand och 
inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. Med färdtjänst menas att man kan åka taxi 
när man ska handla eller besöka någon anhörig/bekant eller delta i någon fritidsaktivitet etc. 
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Personalen på Västtrafiks beställningscentral 
planerar resorna och samåkning sker om det inte finns särskilda skäl. Färdtjänsten gäller 
inte för sjukresor eller resor som betalas av annan t.ex. försäkringsbolag. 
Färdtjänst i Herrljunga kommun gäller får obegränsat antal resor inom följande 
kommuner: Herrljunga, Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Vara 
och Vårgårda. Den som behöver åka längre, men inom Västra Götalandsregionen kan få ett 
begränsat antal resor som regionfärdtjänst 
Riksfärdtjänst kan sökas för längre resor. Den beviljas i första hand för resor med allmänna 
kommunikationer och taxi till och ifrån tåg/buss. Behövs ledsagare kan man ansöka om 
biljett för denne. 

Utfall 

Resorna är indelade i o! ika restyper: Arbetsresor från och t i Il arbetsplats, 
dagverksamhetsresor som är både till daglig verksamhet LSS och till dagträffen för 
personer med nedsatt minnesfunktion samt färdtjänstresor som är övriga resor. 
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Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Utredningsrapport 
2016-01-21 

DNR SN-20 16-12 736 
Sid 3 av 6 
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Kostnaden per resa beror på avstånd och på vilka funktionshinder resenären har. Dyrast är 
resenärer som behöver specialfordon. 
De resenärer som åker mest är de som varje dag eller flera gånger/vecka reser till arbete 
eller verksamhet. Det är en mycket stor variation mellan resenärer. Många åker endast vid 
några få tillfallen/år. Tabellen nedan visar kostnader för resenärer i åldersordning (Punkt l 
är den äldste). Hälften av de som använt sitt fård~jänsttillstånd under 2015 reser för under 
3 000 kr/år 
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Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Ut1·edningsrapport 
2016-01-21 

DNR SN-20 16-12 736 
Sid 4 av 6 
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En fördjupad bild av de resenärer som har genererat de högsta kostnaderna 2015 visar att 
det är till arbete eller verksamhet de rest. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Utredningsrapport 
2016-01-21 

DNR SN-20 16-12 736 
Sid5nv6 

Västtrafik upphandlar bolag som kör Hirdtjänst Det är framför allt Sandarna, Herrljunga 
taxi och Råda taxi som kör i Herrljunga. Tabellen visar andel av antal resor inte kostnaden . 
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Analys och tendenser 

Antal resor 

• Anta l resor 

Antalet resor och kostnaden ca 2,5 miljoner kr för färdtjänst har varit relativt stabilt de 
senaste åren. Många resenärer som använder få resor innebär risk för ökade kostnader om 
benägenheten att resa ökar. l Herrljunga är många vana att åka med egen bil och ovana att 
åka buss eller tåg. 
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Ordinarie trafik; närtrafik, bussar och tåg ska 
användas i fårsta hand. I och med att tågen har blivit mer tillgängliga ska resenärer från 
Herrljunga i ökad omfattning kunna åka med dem och komplettera med färdtjänst i taxi 
eller tillgängliga stadsbussar från och till stationerna. Närtrafiken borde kunna användas 
mera och göras mera känd av innevånarna. Närtrafiken fungerar inte för dem som bor inom 
tätort och behöver komma inom tätorten och inte heller får den som vill komma någon 
annanstans än de stopp som är inlagda. Det kan ibland vara för långt att gå, speciellt 
vintertid. 

Omgivningen påverkar hur mycket färdtjänst som används. Vinterväglaget påverkar hur 
många som åker färdtjänst inom kommunen. När det är svårt att ta sig fram på trottoarer 
och den man brukat kunna få åka med inte vågar köra när det är halt så kan behovet av 
färdtjänst öka. Debatten i tidningar om hur dåligt det fungerar på andra håll innebär att alla 
inte litar på att det ska fungera utan ordnar skjuts själva istället för att använda färdtjänst. 

Prognosen är att färdtjänstbehovet kommer att öka när det blir fler äldre innevånare. 
Morgondagens äldre är i ökad utsträckning mer vana att resa än tidigare generation och vill 
sannolikt fortsätta med sin livsstil när de får svårigheter att klara resandet med egen bil eller 
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~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l SN § 9, 2016-02-02 
SOCIALFÖR V AL TNINGEN 
Eva Österlund Hjort 

Utredningsrapport 
2016-01-21 

DNR SN-2016-12 736 
Sid 6 av 6 

kollektivtrafik. Av de som använder färdtjänst idag är ca 80% över 65 år. Det är vanligare 
med färdtjänst ju äldre man är, ca 20% av Herrljungabor över 80 år och 5 % i åldern 65-79 
år har använt färdtjänst 2015. 

Kostnaden för arbets- och verksamhetsresor är svåra att prognostisera eftersom kostnaden 
kan skilja mycket beroende på var resenären bor och om specialfordon behövs. Antalet 
resor har minskar när utbudet av dagverksamheten för äldre har minskats. 

Förslag tilluppdatering av riktlinjen för färdtjänst håller på att arbetas fram. 

Västtrafik håller på att upphandla transportörer för all anropstyrd trafik . Det nya avtalet ska 
gälla från och med 2017-06-18 
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Herrljunga 

   måndag den 22 februari 2016 

Månadsdialog 2016-02-22 
 
Närvarande 
Jonny Carlsson, ordf. KS 
Christina Abrahamsson, vice ordf. KS 
Niels Bredberg, kommunchef 
Hans Malmqvist, ordf. BMN 
Claes Eliasson, tf. bygg och miljöchef 
Christian Hallberg, räddningstjänsten  
Börje Aronsson, ordf. TN 
Osborn Eklund, vice ordf. TN 
Alfred Dübow, teknisk chef 
 

Lennart Ottosson, ordf. SN 
Andreas Johansson, vice ordf. SN 
Magnus Stenmark, socialchef 
Ingemar Kihlström, ordf. BN 
Bodil Jivegård, bildningschef 
Anders Eliasson, controller 
Daniel Hellström, nämndsekreterare 
 

Mötet handlar om information och dialog om nämndens bokslut. Frågor som behandlas är 
måluppfyllelse, ekonomisk redovisning, internkontroll och bokslutets konsekvenser för 
nästkommande år. 
 
Boksluten presenteras och behandlas muntligt. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Resultat : 478 tkr 
Prognos 2016: Budget räknas att ligga i balans. 
 
Miljöenheten: 
365 tkr i positivt resultat. Ligger i fas för tillsyn av enskilda avlopp. Men arbetet kommer 
igång främst under sommarhalvåret. Alla avlopp beräknas vara igenomgångna 2019.   
 
Räddningstjänsten: 
Räddningstjänsten ger ett minusresultat på 240 tkr. Lägre intäkter och högre kostnader. 
Kostnaderna beräknades först bli högre, men genom avtal med Herrljunga elektriska AB 
sänktes dessa. Bemanning av deltidsbrandmän kommer behöva ske i år med fokus på 
Herrljunga. Rekrytering kommer antagligen behöva ske varje år, då personalrörlighet är 
större nu för tiden.  
 
Plan- och byggenheten: 
Håller budget. 419 tkr. Genom högre intäkter, främst genom stora bygglov. Även lägre 
kostnader, genom att energieffektiviseringsbidraget försvann. Detaljplan för Lyckan 
diskuteras, huruvida detta borde påbörjas. 

 
 
 
 
 

 
 
Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Box 201   Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA  0513-171 33 www.herrljunga.se 
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Herrljunga 
måndag den 22 februari 2016 

Tekniska nämnden 
Resultat: 3 588 tkr.  

Tekniska nämnden har ett positivt resultat.  Det var en varm och snöfri höst, så gata, 
park, mark fick ett bättre resultat på grund av detta. Fritid går 191 tkr minus, beror till 
största del på att simhallen stängdes under ombyggnationen. Simhallens resultat har 
nu återhämtat sig något. Renhållning går bra plus 135 tkr, vilket är ca.600 tkr över 
prognos. Fastighet går väldigt bra + 2 567 tkr, vilket är enligt prognos. Kommer 
underhållsplanen igång som den ska kommer detta överskott att gå ner mot noll.  

Särskilda händelser och resultat: Konstgräsplaner byggs. Södra Horsby etapp 1 är 
delvis klar och tomtförsäljningen har varit god, även i övriga kommunen. För 
Styrbjörn är detaljplanen klar. Anläggning av GC-vägar pågår. Matavfallsinsamling 
kommer att påbörjas 1 oktober 2016. Taxenivåerna för detta är klara. Arbetet med 
information om detta och logistik kring kärl påbörjas nu. EPC mätningarna visar ett 
bättre resultat än förväntat. Kalkylerad besparing var 800-850 tkr med gav 1-1,1 
miljoner. Finansieringsalternativ undersöks nu för vidare investeringar och 
energibesparingsåtgärder. Måltidsorganisationen når 44,5 % gällande ekologisk mat 
och kommunen totalt 40,5 %. Detta gör att kommunen placerar sig högt på 
kommunrankingen gällande detta.  

Socialnämnden 
Resultat: positivt resultat på 1 072 tkr 

 Diskuteras 
Budgetläget överlag diskuteras och fördelningen mellan socialnämnden och övriga 
nämnder i kommunen. Plusresultatet kommer främst för ensamkommandeersättningar 
från migrationsverket, även om personalkostnaderna ökat för kommunen i och med 
detta. Vård och omsorg gör ett minusresultat på – 2 600 medan övriga enheter går 
plus. Gällande sjukfrånvaron ligger man något lägre 2015 än tidigare år.  

Kommunens stödenheters funktion diskuteras. 

Behovet av hemtjänst har blivit högre än prognostiserad, därav budget underskottet 
för hemtjänsten. Även korttidsboendet är kostsamt i budget, där vi nu hyr platser i 
Vårgårda.  

Framtidens äldreomsorg avhandlas. Frågor om eventuellt uppdrag och lokalbehov. 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Box 201 Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
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Herrljunga 
måndag den 22 februari 2016 

Bildningsnämnden 

Resultat: Positivt resultat på 209 tkr. 

Ett par statsbidrag utgör differensen mellan budget och faktiskt utfall. 

Internkontrollpunkterna för bildningsnämnden redovisas och gås igenom. Inga större 
avvikelser finns där. Kötiderna är bra. Årssnittet ligger på att 87 % får plats inom fyra 
månader. Andelen barn i förskola fortsätter att öka, som det gjort varje år sedan 2011. 
Fritidsverksamhetens beläggning har ökat stort. Även grundskola och kunskapskällans 
beläggning har ökat.  

BN innehar många bristyrken, vilket påverkar löneutvecklingen för personalen och 
kommer omsättningen av personal öka kommer detta påverka kostnaderna drastiskt. Det 
finns stora investeringsbehov i BN:s lokaler.  

Måluppfyllelsen presenteras av controllern. Målen följs ganska väl, inga stora negativa 
avvikelser.  

Situationen med lärarlegitimationer i kommunen diskuteras. Även gymnasiesituationen. 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Box 201 Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 
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SN § 25 DNR SN 3/2015 

Internkontroll 2015 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit reglemente får intern kontroll. Kommunstyrel
sen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar får intern kontroll inom 
sitt verksamhetsområde. För 2015 har intern kontrollplan tagits fram av social
nämnden. Nämnden skall utse en ledamot får att genomfåra granskningar och 
fålja upp nämndens internkontrollplan under 2015. 

Resultatet från socialnämndens internkontroll 2015 visar bland annat att 
-det finns upprättade genomfårandeplaner i 75 procent av de granskade 

ärendena inom hemtjänst, till 92 procent inom boende LSS samt 42 
procent inom IFO, vuxna med insats kontaktperson. Planemas kvalitet kan 
förbättras. Enskildas delaktighet behöver generellt 

-det finns en viss osäkerhet gällande avvikelserutinema. Följsamheten till 
rutinerna är ett fårbättringsområde 

-kontrollräkning av akutläkemedelsförråden har under året följts enligt 
rutin, vilket är en fårbättring sedan föregående år 

-gällande följsamhet till de basala hygienrutinerna finns en fårbättrings
potential i att, ta av ringar, klockor och armband 

- i samtliga granskade ärenden gällande uppföljning, har uppföljning skett inom 
utsatt tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri ve l se i ärendet daterad 2016-02-1 O 
Socialnämndens internkontrollplan 2015 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämndens Internkontroll 2015 godkänns. 
• Internkontrollen 2015 överlämnas till Kommunfullmäktige. 
• Ärendet direktjusteras . 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens Internkontroll 2015 godkänns. 
2. Internkontrollen 2015 överlämnas till Kommunfullmäktige. 
3. Ärendet direktjusteras. 

Expcdic•·"s till: Kommunstyrelsen 
För kännedom till: Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 

Meddelande 7



Socialnämnden 2015 

Risk i process/ rutin/system Kontrollmoment 
Risk- och 

väsentlighets- 
bedömning 

Ansvar för 
kontroll och 
rapportering 

Uppnått resultat 

Dokumentation enligt socialtjänstlagen  Att genomförandeplaner
finns.

 Att genomförandeplanen
innehåller mål, hur, när.

 Att genomförandeplanen
har uppföljningsdatum an-
givet och det följs.

 Att det framgår att den en-
skilde varit delaktigt i upp-
rättade av plan.

R:3*V:2=6 TÖS/Kvalitets-
samordnare 

Genomförandeplaner finns 
upprättade 75 % av samtliga ärenden 
i hemtjänst. Motsvarande siffra för 
boende enligt LSS är 92 % samt i 
gällande kontaktperson, vuxna inom 
IFO har genomförande-planer 
upprättats till 42 %.  
Av 49 granskade 
genomförandeplaner framkommer att 
innehållsmässigt kan planerna 
utvecklas t.ex. att formulera mål för 
insatser och en mera tydlighet i hur 
och när insatserna ska 
genomomföras. Uppföljning sker inte 
alltid enligt plan. 

Den enskildes delaktighet framkom-
mer i 61 % av de granskade planerna 
inom hemtjänsten. Inom boende LSS 
är delaktigheten, i någon mån, enligt 
granskning 92 %. Den enskildes del-
aktighet behöver generellt utvecklas. 

Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Känner personalen till 
 Lex Sarah rutin
 Avvikelse rutin med kla-

gomål och synpunkter
 Vad som ingår i rutin för

kontaktmannaskap

R:3*V:3=9 TÖS/Kvalitets-
samordnare 
MAS/Kvalitets-
samordnare 

37 intervjuade personal från olika 
verksamheter. 
Lex Sarah rutin känner flertalet till 
med enstaka undantag. 
Avvikelserutin med klagomål och 
synpunkter känner flera en större 
osäkerhet om.  
De som berörs av kontaktmannaskap 
känner till rutinen men i viss 
hemtjänstgrupp har man inte aktivt 
jobbat med det. 
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Hygien Att basala hygienrutiner följs - före-
bygga smittspridning i vårdarbete. 

R:3*V:3=9 MAS/Kvalitets-
samordnare 

Av de tio värden som bedöms enligt 
den nationella punktprevalens-
mätningen så har förvaltningen ett 
resultat med spann på värden mellan 
37,2 % och 100 %. På några punkter 
har vi försämrat oss från 2014 och på 
andra förbättrat resultatet jämfört 
med 2014. Utdrag ur resultat: 

 bäst i riket tillsammans med
Täby och Skinnskatteberg till
följsamheten vad gäller: an-
vändning av handskar

 sämst i riket på följsamheten
vad gäller: Andel fria från
ringar, klockor, armband

Läkemedelshantering Att läkemedelsrutin följs. R:2*V:3=6 MAS/Kvalitets-
samordnare 

Kontrollräkning på akutläkemedels-
förråden har under året skötts sköts 
enligt rutin, en förbättring från 2014. 
Granskning visar att läkemedelsrutin 
i stort följs, dock visar avvikelser 
läkemedel på många avglömda doser 
och ett flertal stölder av 
kontrolläkemedel under 2015. 

Uppföljning av beslut Att beslut följs upp inom utsatt da-
tum för uppföljning. 

R:2*V:2=4 TÖS/Kvalitets-
samordnare 

27 ärenden granskade i samtliga 
ärenden har uppföljning skett inom 
utsatt tid. 

Kontaktpersoner Att utbetalning sker till  
aktuella personer och med rätt  
belopp. 

R:2*V:2=4 Controller Kontrollen avser förvaltningens 
samtliga verksamhetsområden. När 
avtal ändras; upphör eller förlängs 
har utbetalningar fördröjts. 
Kontaktpersoner har ibland har fått 
utbetalt ersättning en månad för 
mycket med återbetalning som följd 
och ibland har fått ersättning 
retroaktivt.

Information Att information på hemsidan är 
relevant och lättillgänglig - 
enligt SKL:S nationella uppföljning. 

R:2*V:2=4 Utrednings-
sekreterare 

IFO               100 % 
ÄO               87 % 
LSS          69 % 
Resterande % inom LSS är inte soci-
alnämnden ansvariga för.
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Verksamhetsberättelse 2015 

Sammanfattning 
Socialnämnden har under många år dragits med underskott. Under större delen av 
2015 har prognosen varit negativ och under hösten fick socialnämnden ett till
äggsanslag på l 200 tkr. Redovisat utfall ink1. tilläggsanslag+ l 072 tkr. 

Utfall får ensamkomna flyktingbarn visar ett positivt resultat om 2 900 tkr. Dessa 
medel har bokats upp på balansräkningen som en fårutbetald intäkt då medlen 
kommer att behövas får kommande kostnader såsom utredningskostnader och 
kapitalkostnader får de boenden som är dyrare än vad ersättningen från Migrat
ionsverket ger. 

Under året startades totalt två nya boenden får ensamkommande flyktingbarn. 
Totalt har kommunen nu tre stycken boenden. Korttidsboendet Furuhagen har 
flyttat till Ljung på grundavombyggnation av Hagen. Etapp tre av ombyggnad 
Hagen kommer stå fårdigtunder våren 2016. 

Under 2015 har det arbetats intensivt med att verkställa beslutade kostnads
minskningar men också att bedriva befintlig verksamhet på ett mer effektivt sätt. 
Socialförvaltningen redovisar en nettokostnad 2015 på 179 992 tkr jämfört med 
2014 då nettokostnaden var 179 176 tkr. Detta är en nettokostnadsökning på 
0,46 %. Inom vård och omsorg fortsätter arbetet med att minska sina kostnader 
får att komma i nivå med standardkostnaden. 

Fortsatt arbete med sjukfrånvaron visar sig även i siffrorna Detta har haft positiv 
effekt och sjukfrånvaron under 2015 var 6,96 %. (2014 7,6 %). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-05 
Verksamhetsberättelse del l 
Verksamhetsberättelse del 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämndens verksamhetsberättelse får 2015 godkänns. 
• Verksamhetsberättelsen 2015 del l överlämnas till Kommunfullmäktige. 
• Ärendet ska direktjusteras. 

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

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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F ortsättning § 24 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens verksamhetsberättelse for 2015 godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen 2015 del l överlämnas till Kommunfullmäktige. 
3. Ärendet direktjusteras. 

!o:xpcdicras till: Kommunstyrelsen 
För kiinncdom till: Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Inledning/Sammanfattning 

Under året har kommunfullmäktige antagit socialnämndens socialtjänstplan. Socialtjänstplanen är en 
policy för arbetet inom socialförvaltningen som lägger fast inriktningen för insatser, vad som styr 
ställningstagande, beslut och prioriteringar samt en grundsyn och en värdegrund för nämndens arbete. 
Till socialtjänstplanen har ett utbildningsmaterial och en kommunikationsplan tagits fram. 
Socialtjänstplanen har under hösten börjat implementeras ute i verksamheterna, arbetet skall vara 
genomfört i juni 2016.  

Samtliga enheter har börjat arbeta utifrån enhetens egna arbetsplan, enheterna har även upprättat en 
miljöhandlingsplan. I maj övertog socialnämnden en ny uppgift från kommunstyrelsen i form av 
konsumentrådgivning och budget och skuldrådgivning.  Två nya boenden för ensamkommande barn har 
startats och Hagen etapp 2 har färdigställts. Kommunen tog under perioden 27 november till 19 
december emot ett 30 tal flyktingar, flyktingarna inkvarterades i Altorps gymnastiksal. 
Socialförvaltningen har tillsammans med it-avdelningen börjat träffas i ett så kallat leveransforum, vad 
kan it-avdelningen  leverera och vad vill vi ha för typ av tjänster.  

Året har präglats av att få en budget i balans samtidigt som ett nytt verksamhetssystem införts. 
Fortfarande kvarstår en hel del arbete med att få systemet komplett och personalen bekväma med att 
använda alla funktioner på rätt sätt.  

Socialnämnden har prognosticerat underskott under större delen av året. Senaste prognos visade på ett 
underskott på – 1 040 tkr. De största avvikelserna från budget visar hemtjänsten samt korttidsboendet. I 
budgetarbetet för 2015 minskades hemtjänstens budget med ca 3000 tkr med hänvisning till en för hög 
standardkostnad i förhållande till övriga kommuner. Denna verksamhet har inte lyckats anpassa sina 
kostnader till den minskade budgeten. Ombyggnaden av nästa etapp på Hagen gör att korttidsboendet har 
varit tvungen att flytta till nya lokaler. Detta orsakar ytterligare kostnader i form av hyra, transporter och 
nattpersonal. IFO vuxen har haft ett antal fler placeringar än budgeterat vilket orsakar ett underskott för 
denna verksamhet. Verksamheter som har lägre kostnader än budgeterat är IFO barn och familj samt 
funktionshinder där färre placeringar samt avslutade ärenden orsakar ett överskott.  

Förvaltningen har hela året arbetat med att ta fram och implementera åtgärder för att minska kostnaderna. 
I september tog socialnämnden beslut om ett antal större åtgärder för att komma i balans. Flertalet ger 
effekt först 2016.  

Ansvar och uppdrag 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och för detta fastställer 
kommunfullmäktige mål som nämndens verksamheter på rättsäker grund skall vila på. Socialnämndens 
verksamheter omfattar stöd till personer med funktionsnedsättningar oavsett ålder, äldre, individ och 
familjeomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och 
förordningar, politiska beslut samt framtagna riktlinjer. 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska 
och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
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Verksamhetsbeskrivning  
Nämnd och förvaltningsledning 

En ny verksamhetschef har anställts inom vård och omsorg. Under året har socialtjänstplanen antagits 
och ett utbildningsmaterial har tagits fram, enheterna har under hösten/vintern börjat arbeta med detta, 
Socialtjänstplanen skall vara implementerad inom varje verksamhet senast juni 2016. Arbetet inleddes 
med en gemensam föreläsning för hela förvaltningen, temat var arbetar vi tillsammans eller är vi bara här 
samtidigt. Under året har två boenden för ensamkommande flyktingbarn startats upp. Korttidsboendet 
har under året flyttats till Gäsenegården. Hagen etapp 3 har påbörjats. Socialförvaltningen har under 
hösten 2015 övertagit ansvaret för konsumentrådgivnings samt budget och skuldrådgivning. Sedan den 1 
oktober har ansvaret för bemanningen övergått till socialförvaltningen, detta efter ett beslut i 
servicenämnden. Hösten 2015 bildades en styrgrupp för flyktingmottagande och i slutet av november 
anlände det 30 flyktingar till Herrljunga. Flyktingarna inkvarterades i Altorps gymnastiksal och de 
stannade till den 19 december.  

Bistånd 

Under början av 2015 har det saknats särskilt boendeplatser på grund av ombyggnad. Samtidigt bor de 
äldre allt längre på särskilt boende vilket innebär att fler platser behövs. Detta har medfört ett ökat antal 
personer som behövt korttidsplatser under längre tid i avvaktan på flytt till särskilt boende.  Några 
personer har inte kunnat tas hem i tid från sjukhuset och därmed har vi fått betalningsansvar för dessa 
Under mars öppnades fler korttidsplatser och vi kunde ta hem de som väntade. Under resterande tid har 
några personer fått vara kvar på sjukhus en kortare tid när det saknats personal. Väntetiden att flytta in på 
särskilt boende har i några fall blivit mer än sex månader. 

Mål/kvalité - Ett nytt arbetssätt och ett nytt verksamhetssystem har införts. Implementering och 
utveckling av dessa har pågått under hela året. Avgifterna kan nu kvalitetssäkras genom att vi kan hämta 
uppgifter direkt från pensionsmyndigheten.  

Handläggning- Nya riktlinjer är antagna och rutiner för handläggning är på gång. 

Färdtjänst – har beställts från Västtrafik enligt avtal, både för resor inom regionen (regionfärdtjänst) och 
för riksfärdtjänst. Detta innebär mindre administration och något lägre kostnad när resorna kan 
samordnas. 

Medarbetare - Tre personer har slutat och två nya har rekryterats. En medarbetarbetare vikarierar under 
sin rehabilitering på biståndsavdelningen.   

Vård och omsorg 

Mycket fokus har lagts på att få en budget i balans. Det har under året varit kö till särskilt boende vilket 
har inneburit att det varit ett högt tryck på korttidsenheten då många platser där använts till väntan på 
särskilt boende. Det har i sin tur lett till att verksamheten vid några tillfällen fått köpa korttidsplatser av 
Vårgårda kommun. 

Hemtjänsten inledde under hösten ett omfattande förbättringsarbete, som syftar till att skapa en bättre 
arbetsmiljö, en högre kvalitet samt en ökad effektivitet. 

Rekrytering av fem nya enhetschefer har genomförts under året. Organisationsförändring har genomförts 
under hösten vilket innebär att det nu är två enhetschefer på Hemgården, nattpatrullen flyttas till 
verksamheten stöd i ordinärt boende och hemtjänsten organiseras under två enhetschefer. Ny 
verksamhetschef från maj månad. 
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Alla verksamheter har under året arbetat med arbetsmiljöfrågor på ett strukturerat sätt. Medarbetarenkät 
genomfördes under hösten 2015. APT (arbetsplatsträffar) och medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt 
i alla verksamheter. 

Mål/Kvalitet- Alla verksamheter har under 2015 tagit fram arbetsplaner och arbetat vidare med dessa, 
Arbete kring kontaktmanaskap, dokumentation samt nationella kvalitetsregister är gemensamt för alla 
verksamheter och syftar till kvalitetsförbättringar. Uppstart av arbetet med att implementera 
socialtjänstplanen har påbörjats, det inleddes med en gemensam föreläsning ” Jobbar vi ihop eller bara 
samtidigt” för alla medarbetare. 

Medarbetare- Under året har revisionen undersökt enhetschefernas arbetsmiljö. Det finns idag ett 
strukturerat stöd såväl på individ- som gruppnivå. Mätstickans värde för enhetschefer inom vård och 
omsorg är i genomsnitt 7,43 på arbetsbelastning och måendet 7,40 under året. Mätstickan mäter 
arbetsbelastning och mående och visar ett genomsnittligt resultat för de som deltagit och kryssat i på en 
skala 1-10. 

Särskilt Boende Hagen/Hemgården 

Verksamhet- Ekhagen flyttade in i sina nya lokaler mars 2015.  Ombyggnation av etapp tre på Hagen 
pågår och förväntas vara klart för inflyttning i mars 2016. 

Förstudie av ombyggnation Hemgården har genomförts, arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder av 
badrum på två av enheterna då dessa badrum är för trånga för att tillgodose en bra arbetsmiljö. 

Hemgården har sedan oktober två chefer som arbetar i ett gemensamt ledarskap. På Hemgården har nya 
sängar köpts in. Under 2015 har Hemgården haft extra resurser för att på så sätt minska sjukfrånvaron 
och förbättra arbetsmiljön. Dessa medel kommer inte att finnas kvar inför 2016. 

Nytt låssystem är under hösten installerat på Hemgården detta innebär en trygghet för alla boende då det 
säkerställer att endast de personer som ska komma in på Hemgården gör det. 

Enehagen har under året deltagit i ett projekt TILLT, det avslutades 8 dec på Högskolan i Borås. Det är 
ett projekt som har till syfte undersöka begreppet aktiviteter och möjliggöra nya aktiviteter för de 
enskilda samt stärka medarbetarnas egen kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar för meningsfullhet 
för den enskilde.  

Mål/Kvalitet- Kontaktmanaskapet är en viktig del i arbetet. Vi verkar för att hyresgästen står i fokus 
genom personcentrerat arbetssätt. Vi tar upp värdegrundsarbetet på våra teammöten, APT 
(arbetsplatsträffar) och medarbetasamtal. På Hemgården har man arbetat aktivt med aktiviteter under 
hösten, I år kom Lucia och förgyllde tillvaron för de boende vilket var mycket uppskattat. Även ett besök 
på ”Jul på Liseberg” företogs för de av de boende som önskade delta. Under året har båda boendena 
också arbetet med både den yttre och den inre miljön. Detta har bland annat resulterat i traktorinköpet på 
Hagen samt en mer välkomnande miljö i de allmänna ytorna på Hemgården. 

Medarbetare- Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar påvisar en god psykosocial arbetsmiljö på Hagen  
Skydd och brandrond har genomförts 
Höga sjukskrivningstal på Hemgården, det ackumulerade snittet 2015 är 8,9%. 

Stomiutbildning och förflyttningsutbildning har hållits för personalen samt löpande 
delegeringsutbildningar utefter verksamhetens behov. Även stödutbildning i VIVA har genomförts. 
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Hemtjänst Herrljunga/Ljung 

Verksamhet- I hemtjänsten har planerarna flyttat ut till hemtjänstgrupperna för att öka samarbetet 
mellan arbetsgrupp/planerare och enhetschef, syftet är att bidra till att skapa balans i budget samt öka 
kvalitén för den enskilde genom att förbättra i kontinuitet. Båda hemtjänstgrupperna har under året fått 
nya enhetschefer 
Ett förbättringsarbete inom hemtjänsten har startats upp utifrån aspekterna, ekonomi, arbetsmiljö samt 
kvalitet. 

Mål/Kvalitet- I Ljung har verksamheten gjort en ny indelning för att öka kontinuiteten för brukarna samt 
infört kontaktmanaskap istället för kontaktgrupper i syfte att höja kvalitén för den enskilde personen. 
Verksamheten har arbetat fram rutiner för välkomstsamtal och stöd för kontaktpersonen när 
genomförandeplanen ska upprättas. Under 2015 har verksamheten arbetat med att förbättra 
dokumentationen, samt brukares delaktighet i de insatser som utförs av hemtjänsten. 
Genomförandeplanerna har under 2015 förbättrats, ökad delaktighet för brukaren genom en mer 
detaljerad plan. I förbättringsarbetet som inleddes hösten 2015, är ett utav målen att förbättra 
personalkontinuitet för brukarna. Under 2015 har enheterna aktivt arbetat med att minska frånvaron, samt 
att behålla samma timvikarier, för ökad kontinuitet. Planeringen i TES har setts över, och 
kontaktmanaskapet har uppdaterats för att stämma med planeringen.  

Medarbetare-Enhetscheferna arbetar aktivt med rehabiliteringsarbetet enligt framtagen rutin. 
Riskbedömning i enskilt hem för att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker har börjat att 
användas. 

Under hösten 2015 inleddes ett omfattande förbättringsarbete, som syftar till att skapa en bättre 
arbetsmiljö, en högre kvalitet samt en ökad effektivitet. Till detta förbättringsarbete finns en styrgrupp 
som består av verksamhetschef, enhetschef samt representanter från Kommunal. Det finns även ett 
delaktighetsspår där undersköterskor identifierar och arbetar med hinder som uppstår på arbetsplatsen. 
Till detta spår finns ett förbättringsteam bestående av enhetschef, undersköterskor och skyddsombud.  

Stöd i Ordinärt boende 

Verksamhet- Furuhagen korttidsboende flyttade i augusti månad till Stationsvägen i Ljung. I samband 
med flytten ändrades organisationen så att nattpatrullen numera organiseras under stöd i ordinärt boende, 
detta i syfte att få samordningsvinster då korttidsenheten i samband med flytten också behövde egen 
nattpersonal.   
Dagverksamheten stängdes på helgerna från och med i somras. 

Mål/Kvalitet- Alla som befinner sig på korttidsenheten har en kontaktman och en aktuell 
genomförandeplan. Under hösten har dagar med betalningsansvar på lasarettet minskat kraftigt. 

Medarbetare- Rehabiliteringsprocessen följs för de som är långtidssjukskrivna och samtal förs med 
korttidssjukskrivna. Förflyttningsutbildning, stomiutbildning samt dokumentation har genomförts för 
korttidsenheten. 

Hälso och sjukvård 

Verksamhet- Verksamheten har präglats av en hög arbetsbelastning under året. I samband med att 
korttidsenheten flyttade till Ljung medförde det en ökad arbetsbelastning i Ljung, dock minskade inte 
behovet på Hagen då vi där kunnat använda oss av samordningsvinster tidigare. 
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Inom Rehab har vi haft förflyttningsutbildning. Totalt har vi genomfört åtta omgångar för särskilt 
boende, korttid samt LSS . 

Vi har genomfört introduktionsutbildning för sommarvikarier tre eftermiddagar under våren där Hälso- 
och sjukvård medverkat med förflyttning, hygien, bemötande och vård av svårt sjuk/palliativ.  
5 sjuksköterskot har gått Lär Ut-utbildning under våren, vi har gått med i NPÖ, nationell patientöversikt. 
Vi har börjat med SVPL via Lync, några tillfällen under nov/dec. Sjukgymnasterna har bytt namn till 
fysioterapeuter. 

Mål/Kvalitet- Vi har arbetat vidare med nationella kvalitetsregister. Verksamheten har skapat ett 
infoblad vid första kontakt för ett icke diskriminerade möte och haft bemötandefrågor på APT 
(arbetsplatsträffar). Alla medarbetare har önskat sysselsättningsgrad och arbetar därefter.  

Medarbetare- Arbetar utefter kommunens rehabiliteringsplan förebyggande och vid sjukskrivning. Har 
fortsatt arbetet med den psykosociala arbetsmiljön med sjuksköterskorna dag. Sjuksköterskorna har som 
ett led i detta arbete fått tre handledningstillfällen i grupp under hösten. 
Det har under året varit en del personalrörlighet, fyra sjuksköterskor har slutat under året, en 
pensionsavgång och övriga på egen begäran.  
2 sjuksköterskor har utbildat sig i förskrivning av inkontinenshjälpmedel under hösten. 

Socialt stöd  

Gemensamt 

Hela verksamheten inom socialt stöd verkar för att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer 
anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. Detta har givit goda resultat 2015. 
Verksamheten har växt under 2015 främst gällande verksamhet med ensamkommande ungdomar och har 
därför utökats med två enheter. Idag består socialt stöd av: IFO vuxen, IFO barn och familj, 
Sysselsättning samt Funktionshinder men från januari 2016 kommer ytterligare en enhet för 
ensamkommande att bildas. 

Under 2015 har avtal skrivits med Borås gällande Familjerätt, detta fungerar väl. Ett nytt avtal gällande 
ungdomsmottagingen har arbetats fram under året och ett nytt för 2016 är påbörjat. Under oktober 2015 
har ett avtal gällande socialberedskap tecknats i samarbete med Vårgårda. Socialt stöd ordnade en 
Psykiatrins dag som gick av stapeln i början av december, denna var uppskattad av de som deltog. 

Funktionshinderverkssamheten har påbörjat arbetet med att införa evidensbaserade arbetsmetoder. 

Mål/Kvalitet – Uppföljning av mål för verksamheten socialt stöd visade att 67 % av de uppsatta målen 
är utförda, 33% påbörjade.  

Införande av nytt verksamhetssystem har tagit tid i anspråk under året. Rutiner och riktlinjer har arbetats 
fram och kvalitetledningssystemet implementerats och arbetas med löpande.  Arbetet tillsammans med 
bildningsförvaltningen fortgår kring arbetet med tidiga insatser för barn och unga. En del i planen avser 
samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid- denna samverkan sker via SSPF möten (skola, socialtjänst 
polis och fritid). Uppföljning visar på god effekt. 

Arbetsmarknadsenhetens syfte och framtid har tydliggjorts och arbetats med under året. 

Medarbetare – En ny enhetschef anställdes den 1 september för IFO Vuxen då den förra slutat. 
Enhetscheferna har under året haft grupphandledning kring ledarskap. En av enhetscheferna har gått 
UGL utbildning. All personal har varit på en halvdags föreläsning som start på arbetet med 
socialtjänstplanen. 
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Mätstickan som mäter arbetsbelastning och mående är gjord regelbundet under året. Den visar ett 
genomsnittligt resultat för de enhetschefer som deltagit och kryssat i på en skala 1-10 att 
arbetsbelastningen varit 7,1 och måendet 8,5. Analysen av detta resultat är att det är perfekta värden för 
enhetschefsrollen, kraven har inte varit högre än förmågan vilket leder till ett bra mående. 

Sjukfrånvaron var i snitt 6,98 % för socialt stöd Gemensamt (4 enhetschefer). 

Sysselsättning 

Verksamhet - AME (arbetsmarknadsenheten)har under året utvecklats genom att lokaler anpassats till 
den verksamhet som bedrivs. Nya arbetsuppgifter har inkommit bla annat från Kryddhuset. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla sin verksamhet för att fler personer ska komma närmare 
arbetsmarknaden. Ett projekt har startat för att fokusera på detta samt att effekten ska vara att minska 
bidragsberoende (försörjningsstöd). Projektet ”Alla Vägar ut” har också i syfte att tillsammans med 
skolan arbeta med aktivitetsansvaret för dem som ej börjat – eller har hoppat av gymnasiet. Uppföljning 
av vad projektet hittills har gett visar på goda resultat främst gällande vuxna som uppbär 
försörjningsstöd. En överenskommelse har tecknats för att tillsammans med arbetsförmedlingen arbeta 
aktivt för att få unga i arbete. 

Daglig verksamhet LSS har under året arbetat med att hitta nya arbetsuppgifter för deltagarna.  
Korttidstillsyn som verkställs i samma lokaler har ökat i antal nya beslut samt andra krav på behov under 
året. Detta har ställt nya krav på flexibilitet och nya arbetssätt. 

Mål/Kvalitet - Arbetet med att nå mål har pågått hela året. Information om handboken, rutiner för en rad 
olika saker samt avvikelser och tillbudsrapportering har skett på APT (arbetsplatsträffar).  

Medarbetare - Personalmässigt har det på arbetsmarknadsenheten slutat och börjat några medarbetare 
under året. Gällande daglig verksamhet LSS har det varit personalmässigt stabilt, men ökat krav på 
flexibilitet gällande schema har ställts. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en stående punkt på alla APT (arbetsplatsträffar).  
Mätstickan som mäter arbetsbelastning och mående är gjord regelbundet under året. Den visar ett 
genomsnittligt resultat för de som deltagit och kryssat i på en skala 1-10 att arbetsbelastningen varit 6,8 
och måendet 7,5. 

Funktionshinder 
Funktionshinder verksamheten är stabil. Det finns idag lediga platser på bostad med särskild service. En 
socialpedagog är anställd under våren för att kunna stödja personalen i metod och dokumentation.  
Arbetet med att införa en evidensbaserad metod på Nästegårdsgatans boende är påbörjad och ska 
utvecklas under året. Under 2015 har en stödpedagog anställts i syfte att förbättra kvaliteten- ytterligare 
en är tänkt att anställas snarast, Enheten har aktivt arbetat med att förbättra genomförandeplaner och 
diskuterat bemötandefrågor. Boendestödsuppdrag enligt SoL har övergått till boendestödsgruppen. En 
IVO anmälan har avslutats under året och ett ärende till Hyresnämnden är pågående. 

Personlig assistans: Ärenden med beslut enligt SFB(försäkringskassan) med kommunal utförare 
innefattar tre ärenden. Fjorton ärenden inom SFB med extern utförare. Sex ärenden med assistans enligt 
LSS varav tre har extern utförare. 

Mål/Kvalitet - Gällande bemötande och avvikelse rapportering är inlett och tas upp på APT. En Lex 
Sarah skickad till IVO inväntar svar. Uppföljning av mål för Funktionshinder enheten visade att 64 % de 
uppsatta målen är utförda, 27% påbörjade samt 9% ej utförda, 

Medarbetare - Titelbyte för personalen på boenden till stödassistenter och stödpedagoger är samverkat 
och kommer införas 2016. En tjänst omvandlad till stödpedagog på Ringvägens boende, rekrytering 
pågår 
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Utbildningar under året; ESL en person, MI en person, Förflyttningsutbildning 90 % av fast personal som 
arbetar med förflyttningar + ca 4 vikarier. Senioralert utbildning för all personal på Ringvägen. Mätsticka 
görs på APT och åtgärder/samtal sker direkt när måendet visar på låg nivå. Resultatet av mätstickan visar 
på låg arbetsbelastning och väldigt bra mående för personalen inom personlig assistans, för de som 
arbetar inom boende LSS visar det på medelhög arbetsbelastning och bra mående. 

Sjukfrånvaron i snitt under 2015: 6,6 %. 

Ifo Barn och familj 

Verksamhet- IFO barn och familj arbetar med att anpassa verksamheten efter det läge som råder i landet 
kring rekrytering och att få behålla socialsekreterare. Exempelvis har en senior handläggare använts för 
att stödja de nya socialsekreterarna i deras myndighetsutövning. 

Under året har ett ökat mottagande av ensamkommande barn hanterats, dels på grund av nya krav från 
Migrationsverket men främst beroende på de flyktingsströmmar som kommit till Sverige. Därav har två 
nya boende för ensamkommande barn/ungdomar startat under året, samt att vi fått köpa in våningsängar 
så att ungdomarna numer får dela rum. En ytterst tillfällig lösning blev att använda lokaler på 
Stationsvägen/Ringvägen i Ljung under en period för att hantera mottagandet under uppbyggnad av nytt 
boende på Sveagatan, men detta tillfälliga boende i Ljung är nu avvecklat. 

Ärendemängden på IFO barn och familj har ökat under år 2015, såväl inkomna ärenden som beviljande 
insatser. Antal påbörjade insatser har inte ökat proportionellt i takt med att ärendemängden har ökat. Den 
externa samverkan med andra myndigheter har utvecklats dels genom IFOs medverkan i SSPF (skola, 
socialtjänst polis och fritid) och dels genom att handläggarna arbetar mer extrovert i sina ärenden än 
tidigare. IFO Barn och Familj har under året arbetat med hemmaplanslösningar, det har därav 
förekommit färre institutionsplaceringar än vad som budgeterats och vad som är brukligt. 

Det har varit inhyrd personal på familjerätten under mars-maj, därefter har familjerätten utförts enligt 
avtal med Borås stad. Familjerådgivningen som utförs i Alingsås enligt avtal har under 2015 haft 81 
inbokade besök från Herrljungas medborgare, varav 24 avbokades. 

Mål/Kvalitet - Under det gångna året har arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt fortsatt. Det 
har gjorts omstruktureringar, omlokaliseringar, rationaliseringar samt besparingar. Arbetet bedrivs mer 
enhetligt och strukturerat; det har införts rutiner för olika handläggningsmoment. Personalens delaktighet 
och involvering i förändringsarbetet är hög. Idag finns det ett högt inslag av automatisering; arbetet 
utförs enligt riktlinjer och rutiner, delegationsordning samt vård och genomförandeplaner. Under året har 
det även lagts ner mycket arbete på att förbättra såväl de skrivna utredningarna som journalföringen. 
Arbetet sker idag i högre grad av transparens än tidigare. Utredningar visar bättre på än tidigare vilka 
insatser som har övervägts samt det är bättre synliggjort vilken brukarmedverkan det har varit i alla olika 
moment. Uppföljning av mål för verksamheten IFO barn och familj visade att 83 %  de uppsatta målen är 
utförda och 17% påbörjade.  

Medarbetare – Inga socialsekreterare myndighetsutövning har under 2015 slutat på IFO barn och familj. 
Enheten har arbetat utifrån de råd man fick i den utredning som gjordes med uppdrag från revisorerna. 
Det avsåg att arbeta med stöd, tillgänglighet, fortbildning. Sjukfrånvaron i snitt under 2015: 4,6 %.  

Ifo Vuxen 

Verksamhet – IFO vuxen har under året arbetat med att utveckla boendestödet mot dem som har 
bestående funktionsnedsättningar (personkretsbedömda enligt LSS). Introduktionsenheten har under 
våren haft det tufft bemanningsmässigt men en ny planering för hösten gjorde läget mer stabilt. 
Handläggning och myndighetsutövning för målgruppen psykiatri och missbruk har varit hårt belastad då 
flera komplicerade ärenden hanterats. Psykiatriärenden ökar i mängd men också omfattning vilket krävt 
ett idogt arbete från handläggare under våren vilket har lett till att ytterligare en handläggare har anställts 
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under 2015. Ett projekt har startat för att fokusera på ökat arbete/sysselsättning för de som idag är utanför 
arbetsmarknaden, samt att effekten ska vara att minska bidragsberoende (försörjningsstöd) Det har visat 
på goda resultat. Antal ärenden på försörjningsstöd har under året minskat med ca 20 hushåll per månad 
och därav har utbetalt försörjningsstöd minskat med drygt 100 kr per månad om man jämför ex mars och 
december. 

Ny enhetschef från 1 september. 

Introduktionsenheten har under 2015 emottagit 38 nyanlända varav 29 personer EBO (En person som 
bott hos vänner eller släktingar under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som han eller hon bott 
under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen) samt 2 Kvot flyktingar. Av den överenskommelse 
som är tecknad med migrationsverket på att ta emot 28 nyanlända per år, har 7 personer mottagits. 

Mål/Kvalitet – Socialnämndens mål samt enheternas 3 arbetsplaner har arbetats aktivt med under året. 
Uppföljningar är gjorda på APT samt på planeringsdagar. Uppföljning av mål för Försörjningsstöd 
visade att 50 % de uppsatta målen är utförda, 42 % påbörjade samt 8 % ej utförda. 

Uppföljning av mål för Introduktionsenheten visade att 45,5%  de uppsatta målen är utförda, 45,5% 
påbörjade samt 9 % ej utförda. 

Uppföljning av mål för Missbruk och psykiatri visade att 53 % de uppsatta målen är utförda 29 % 
påbörjade samt 18 % ej utförda, 

Medarbetare – Försörjningsstödet har under året haft väldigt svårt att rekrytera och behålla 
socialsekreterare vilket inneburit att det periodvis varit tomt tjänster.  

Arbetsmiljö är en stående punkt på APT (arbetsplatsträffar) och under hösten har fokus varit hur 
samverkan kan ske bättre mellan de olika enheterna på IFO vuxen. Utbildning som skett under året är en 
webutbildning inom missbruk/psykiatri, där deltar socialsekreterare myndighet vuxna, 
missbruksbehandlare, boendestödet samt Träffpunkten. Utbildningen kommer fortsätta och avslutas 
under våren 2016. SIP-utbildning har genomförts, informationsdag om SIG-noll för handläggare på 
försörjningsstöd, dokumentation och handläggning för myndighet vuxna SoL, samt utbildning SOFIA 
(verksamhetssystem) för introduktionsenheten 

Rehabiliteringsprocess har utförts i samverkan med Försäkringskassan i de ärenden där sjukskrivning 
under en längre period funnits. Sjukfrånvaron i snitt under 2015: 7,01 %. Mätsticka görs varje APT och 
åtgärder/samtal sker direkt när måendet visar på låg nivå. 

Framtid  
Nämnd och förvaltningsledning 

Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta lägga stort fokus på ekonomin, kostnaderna måste på 
vissa områden balanseras och målet är att förvaltningen skall ha ett buffertutrymme.  En fortsatt satsning 
på att minska sjukfrånvaron, samt att organisera en riktigt bra bemanningsenhet. Arbetskläder kommer 
att införskaffas till personalen inom vård och omsorg. Renovering av Hemgårdens toaletter på 
avdelningarna A1 och A2 kommer att sättas igång. Planering för nya boenden för ensamkommande samt 
stödboenden för de individer som fått permanent uppehållstillstånd.  Det kommer under 2016 att läggas 
lite större vikt vid vissa kvalitetskriterier.  

Bistånd 

Kö till särskilt boende innebär att flera personer måste vänta hemma eller på korttidsboende i avvaktan 
på att det blir en ledig lägenhet. Detta medför risk för överbeläggning och brist på plats på 
korttidsboendet. 
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Vård och omsorg 

Under 2016 kommer fortsatt fokus att vara på en budget i balans. I januari kommer den nya 
bemanningsenheten i förvaltningens regi att tas i bruk, organisatoriskt kommer denna att placeras under 
enhetschefen för Stöd i ordinärt boende.  

I mars kommer etapp tre på Hagen att vara klar för inflyttning, detta innebär att det öppnas fem nya 
boendeplatser för personer med demenssjukdom, vilket kommer att minska kön till särskilt boende. En 
aspekt av det är också att korttidsenheten kommer att gå ner till en bemanning för åtta platser. Vilket är 
en del av besparingsåtgärden som nämnden beslutade 150901ang neddragning av tio årsarbetare i vård 
och omsorg. 

Etapp fyra på Hagen påbörjas så snart skolan flyttat ut ur de lokaler som de idag använder. 

En handlingsplan för att införa BPSD-registret håller på att tas fram och ska utvärderas. 

På Hemgården återgår verksamheten till den bemanning man ska ha enligt lagd budget, och befintliga 
nyckeltal. Det innebär en minskning med 3 årsarbetare, vilket är en del av besparingsåtgärden som 
nämnden beslutade 150901 ang neddragning av tio årsarbetare i vård och omsorg. 

I hemtjänsten fortsätter förbättringsarbetet med Ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Analysverktyget ”koll 
på hemtjänsten” kommer att användas för att vidare kunna analysera vad som driver kostnaderna. Under 
fyra månader kommer en av arbetsgrupperna i hemtjänsten att testa en annan planeringsorganisation där 
en tredje planerare kommer att planera samt vara en del av befintlig arbetsgrupp. 

I alla verksamheter fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under 2015 var den för vård och 
omsorg i snitt 7,25 %. 

Fortsatt arbete med kontaktmanaskap, social dokumentation och genomförandeplaner samt teamarbete 
och arbetet med de nationella kvalitetsregistren. Vi kommer att arbeta vidare med att skapa ännu högre 
delaktighet för den enskilde personen genom genomförandeplanerna. Implementeringen av 
socialtjänstplanen kommer att läggas mycket fokus på under våren 2016. 

Under 2016 kommer verksamheten att införa digitala trygghetslarm. 

Socialt stöd  

Stort fokus på kvalitet under 2016 samt på bemanningssituationen på IFO myndighetsutövning som 
måste hanteras både lokalt men också nationellt för att hitta nya lösningar. Införandet av nytt 
verksamhetssystem fortgår. En planering av mottagande samt byggnation av nytt boende för 
ensamkommande ungdomar har startat och fortsätter 2016. En ny enhet skapas januari 2016 som 
benämns Ensamkommande, ny enhetschef tillträder. Planering kring mottagande och integrering av 
flyktingar måste intensifieras då man aviserat att ändra lagstiftning kring mottagandet per 20160301 
Inom sysselsättning planeras verksamheten utvecklas med nya arbetsuppgifter och inriktningar samt ett 
nytt projekt i samverkan med Samordningsförbundet. Socialpsykiatrin och missbruksverksamheten 
behöver ses över för att möta ökad volym och ändrade behov och krav. Nya titlar på medarbetare inom 
funktionshinderverksamheten. Socialtjänstplanen ska implementeras. Flera enheter ska ta ett steg mot att 
arbeta med evidensbaserad praktik och metoder. Nya riktlinjer ska tas fram gällande försörjningsstöd 
samt för Myndighetsutövning socialpsykiatri och missbruk. 
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Mål  

Inriktningsmål och prioriterade mål 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

1:1 Den enskilde har inflytande och är 
delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, 
och hur stöd ska ges. 

Andel upprättade genomförandeplaner 
uppgår till 70 % 

1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de 
som får stöd från Socialtjänstens 
verksamhetsområde kan vara delaktiga i. 

Utfall av öppna jämförelser, 
delaktighetsfrågan visar att ca 80 % är nöjda. 
Gäller särskilt boende och hemtjänst där 
hemtjänsttagarna är mer nöjda, 87 % 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan. 

Saknas på 2 enheter 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, 
professionellt och likvärdigt, icke 
diskriminerande sätt. 

Utfall av öppna jämförelser, 
bemötandefrågan visar att ca 93 % är nöjda. 
Gäller särskilt boende och hemtjänst där 
särskilt boende är mer nöjda med bemötandet 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet. 

 

  

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska 
leda till arbete.  

Särskilt avsatta medel har använts till att få 
fler i sysselsättning 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande 
treårsperiod uppgå till 2% av kommunens 
intäkter, skatter och generella bidrag.  

Avvikelse från driftbudget + 1 072 tkr. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 
femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat.    

Totala investeringar understiger budgeterat 
men socialnämndens egna överstiger med 
233 tkr; 58 %. Hagen etapp 3 kommer att 
ombudgeteras till 2016 då det inte är klart. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 
kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. 

 Följs endast upp kommunövergripande. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 

 

Antal sjukfrånvarodagar per snittanställd har 
minskat från 63,86 till 61,39.  

6:2 Sjukfrånvaro under 5 %. 

 

Sjukfrånvaron för socialförvaltningen 6,96 
%. Målet om korttidssjukfrånvaro under 4 % 
har dock uppfyllts  

6:3 Antalet medarbetare med önskad 
sysselsättningsgrad ska öka.  

88 % av de tillfrågade är nöjda.  
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Verksamhetsmål 
Lämnas ej vidare till KF 

Verksamhetsmål Uppfyllt 
per 
151231 

Kommentar 

7 Socialförvaltningens information ska vara 
relevant och tillgänglig. 
Innebär att informationen är sökbar och lätt 
att hitta på hemsidan samt att 
informationen på hemsidan och den skriftliga 
informationen till medborgarna är reviderad 
inom ett år. 

Utfall SKLs mätning Granskning av 
kommunernas information till alla. 
Granskningen är uppdelad i fler områden där 
funktionshinder som enskilt område inte når 
upp till målet.  De delar som socialnämnden 
ansvarar för inom funktionshinderområdet 
uppfyller dock målet. Totalt uppnås målet 
85 % 

8 Socialförvaltningens myndighetsutövning 
ska vara rättssäker för medborgarna. 

Utredningar som håller handläggningstid 
inom IFO barn och familj uppfyller inte 
målet. De tillsynsärenden som inkommit till 
tillsynsmyndighet har samtliga avslutats utan 
kritik. 

9 Socialförvaltningens förebyggande insatser 
ska utvecklas och förbättras. 

Uppsatta målindikatorer har till största delen 
uppfyllts. Fjärilsgrupper har inte förekommit 
därför att det inte kunnat arrangeras. 
Föräldrautbildning har erbjudits. 
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Ekonomi 

Drift  
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(tkr) 2013 2014 2015 2015   
Intäkter -37 723 -42 450 -39 269 -49 106 9 837 
Summa intäkter -37 723 -42 450 -39 269 -49 106 9 837 
Personalkostnader 131 501 142 562 144 067 152 259 -8 192 
Lokalkostnader, energi, VA     13 312 13 896 -584 
Övriga kostnader 77 518 78 525 62 392 62 667 -275 
Kapitalkostnad 569 539 562 276 286 
Summa kostnader 209 588 221 626 220 333 229 098 -8 765 
Summa Nettokostnader 171 865 179 176 181 064 179 992 1 072 
Kommunbidrag 167 000 175 015 181 064     
Resultat -4 865 -4 161 0 179 992 1 072 

 

Organisatorisk fördelning  

RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(tkr) 2013 2014 2015 2015   
Nämnd 476 437 3 375 456 2 919 
Förvaltningsledning 8 170 9 486 10 242 9 256 986 
Bistånd  17 703 15 169 12 763 10 790 1 973 
Vård och omsorg 98 122 101 086 101 432 107 702 -6 270 
Socialt stöd 47 394 52 998 53 252 51 787 1 465 
Summa verksamhet 171 865 179 176 181 064 179 992 1 072 
            
Intäkter -37 723 -42 450 -39 269 -49 106 9 837 
Kostnader 209 587 221 626 220 333 229 098 -8 765 
Nettokostnad 171 865 179 176 181 064 179 992 1 072 
Budget 2015 inkl. tilläggsanslag 

     
 

Fördelning på verksamhet 

RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(tkr) 2013 2014 2015 2015   
Nämnd     1 675 456 1 219 
Politiska prioriteringar     1 700 0 1 700 
Miljö och hälsoskydd     113 141 -28 
Social vsh gemensamt     12 980 9 934 3 046 
Vård och omsorg     104 951 111 997 -7 046 
Funktionsnedsättning     30 212 28 473 1 739 
Färdtjänst     2 733 2 128 605 
IFO     25 219 25 092 127 
Flyktingmottagande     0 0 0 
Arbetsmarknadsåtgärder     1 481 1 771 -290 
Summa verksamhet 0 0 181 064 179 992 1 072 
Budget 2015 inkl. tilläggsanslag 
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Kommentar till utfall drift 
Socialnämndens utfall hamnade på + 1 072 tkr. I utfallet ingår ett tilläggsanslag om 1 200 tkr som 
kommunfullmäktige beviljade under hösten 2015. De högre intäkterna men också de högre kostnaderna 
beror till stor del på ökningen av ensamkomna flyktingbarn vars kostnader återsöks. 

Mellan ansvarsområdena är det dock större skillnader, där några enheter gjort överskott medan andra 
gjort underskott. 

Nämnd och förvaltningsledning  

Här budgeterades för de politiska prioriteringar (1 700 tkr) som fanns och som under året beslutades att 
täcka kostnader för flytt av korttidsverksamheten. Det tilläggsanslag (1 200 tkr) som beviljades 
budgeterades också under nämnden.  

Förvaltningsledning redovisar ett positivt utfall bland annat beroende på lägre kostnader än budgeterat 
för förbundsavgifter men också en medveten återhållsamhet med utbildningsanslaget. Lägre kostnader 
för företagshälsovård än budgeterat bidrar också till överskottet. Under året flyttades ansvar för 
bemanningsenheten över till socialförvaltningen. Intäkten för detta finns under förvaltningsledning 
medan kostnaden hamnat under stab. 

Bistånd  

Alla tjänster har inte kunnat besättas under året på grund av svårigheter att rekrytera personal. Under 
våren har en konsult använts, men sammantaget har det blivit ett överskott. 

Kostnaden för färdigbehandlade patienter har varit hög, totalt 540 tkr. Framför allt under början på året 
hade vi personer kvar på sjukhuset.  När fler korttidsplatser tillkom kunde nästan alla tas hem i tid. 

Omsorgsavgifterna visar ett lite överskott. Några brukare har uppgett för låga inkomster tidigare, nu har 
vi hämtat uppgifter direkt från Pensionsmyndigheten och fått rätt inkomst.  Avgifterna beror på 
brukarnas inkomst och kan variera över åren. 

Färdtjänstkostnaden har varit 639 tkr lägre än budgeterat. Det är en svårbudgeterad verksamhet där 
enstaka resenärer som åker ofta och i specialfordon kostar mycket. Många med tillstånd, men som reser 
aldrig eller sällan, kan om de ökar eller minskar sitt resande lite ändra kostnadsbilden.  

LSS extern regi: Enskilda brukare påverkar budget och prognos mycket då insatserna ofta är dyra. Under 
året har externa boendeplatser kunnat avslutas och inga nya har tillkommit. Andra insatser har avslutats 
när brukare flyttat från kommunen. Flera ansökningar har inkommit som inte, av olika orsaker, (brukaren 
flyttat, ändrade skolplaner mm) har behövt verkställas. Sammantaget innebär det ett överskott mot 
budget på 1 075 tkr.  

Vård och omsorg  

Ordinärt boende där hemtjänst samt korttidsboende och Dagträff finns gör ett underskott där 
korttidsboendet redovisar -2 700 tkr. Korttidsboendet flyttade till Ljung under hösten pga renoveringen 
av Hagen. Detta medförde väsentligt högre kostnader i form av hyra samt nattpersonal. Medel för 
politiska prioriteringar användes för detta samt rekvirerade medel från staten. Också högre beläggning än 
budgeterat orsakar ett underskott. 

Hemtjänsten fick inför 2015 en lägre budget. Anpassning till denna lägre budget har inte skett i 
motsvarande grad. Hemtjänsten redovisar också en högre volym på beställda timmar än budgeterat vilket 
förklarar ca 500 tkr av underskottet. 

Vård och omsorgsboende redovisar ett överskott. Inför 2015 fick Hemgården en förstärkt budget om ca 
1 200 tkr. Osäkerhet kring Hagens hyra i budgetarbetet bidrog till en för hög budget mot utfall. 
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Hälso och sjukvård har under året haft en viss omsättning på sjuksköterskor vilket bidrar till underskottet 
då bemanningsföretag har fått anlitas. Ett antal brukare som krävt palliativvård har funnits under året. 
Förstärkning av sjuksköterskor för att klara vårdbehovet under vissa delar av dygnet har gjorts utan att 
kunna minska motsvarade någon annanstans.  

Socialt stöd 

Inom hela socialt stöd påverkar enskilda brukare budget och prognos mycket då placeringar ofta är dyra. 
Under 2015 har brukare inom funktionshinder avslutats av olika anledningar vilket bidragit till en positiv 
avvikelse från budget.  

Inom Barn och familj har inte placeringar krävts i den omfattning som budgeterats vilket också visas i en 
positiv avvikelse från budget.  

IFO vuxen har omvänd problematik med fler placeringar och insatser än budgeterat. Ekonomiskt bistånd 
har dock hållit budget och visar ett litet överskott. Under året har det saknats socialsekreterare vilket 
bidrar till ett överskott på personalbudgeten. Totalt sett redovisar IFO vuxen underskott. 

Sysselsättnings utfall påverkas mycket av vilka personer som är i behov av stöd och sysselsättning. Vilka 
anställningsstöd som finns samt vilka jobb verksamheten kan utföra åt företag påverkar också utfallet. 

Introduktionsenheten har tagit emot 38 flyktingar under året. Enheten redovisar ett överskott vilket 
avräknas mot den flyktingbuffert som finns. 

Antal ensamkomna barn har ökat kraftigt under året vilket visar sig i avvikelsen i budgeterade intäkter 
men också budgeterade kostnader. Nettoutfall innan avräkning; 2 900 tkr. Dessa medel överförs till 
nästkommande år med motiveringen att delar av utbetalda medel är av engångskaraktär medan kostnaden 
för exempelvis utredning fortsätter så länge kommunen har ansvaret för ungdomen. Ej återsökta medel 
har bokats upp som intäkt på 2015. 

Investeringar  
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(tkr) 2013 2014 2015 2015 

0 
Ombyggnad Hagen 6 864 7 362 7 500 5 669 1 831 
S:a investeringar gm TN 6 864 7 362 7 500 5 669 1 831 
Inventarier 74 398 200 534 -334 
Digitala larm 200 0 200 
Förstudie Hemgården 99 -99 
S:a investeringar egna 74 398 400 633 -233 
TOTALA INVESTERINGAR 6 938 7 760 7 900 6 302 1 598 
*Budget 2015 inkl. ombudgeteringar

Kommentar till utfall investeringar 
Utfall inventarier överstiger budget med 334. Orsaken är ett krav att sprinklersystem måste finnas på 
gruppboende LSS. Några medel för detta hade inte budgeterats för. Medel för digitala larm 
ombudgeterades efter beslut i socialnämnden till förmån för förstudie Hemgården 

Ombyggnad Hagen 
Ombyggnaden är påbörjad och kommer att stå klar mars 2016. Resterande medel ombudgeteras till 2016. 
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Inventarier 
Inköp av sprinklersystem på gruppboende LSS kostade 484 tkr. Därutöver har möbler köpts in på 
Hemgården. 

Digitala larm 
Ingen investering. Medel ombudgeterade till förmån för Förstudie Hemgården 

Förstudie Hemgården 
Arkitekt anlitad för att skissa på olika alternativ till ombyggnad både utifrån behov men också utifrån det 
föreläggande som finns angående bristfällig arbetsmiljö. 
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Bilaga målindikatorer 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

1:1 Den enskilde har inflytande 
och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar i när, var, och hur 
stöd ska ges. 

Andel genomförandeplaner, för de 
brukare som vill ha en plan, som 
är upprättade inom två veckor 
efter verkställighetens start. 

- 66 % 100 % 70 % 

1:2 Vi är tydliga med när, hur och 
vad de som får stöd från 
Socialtjänstens 
verksamhetsområde kan vara 
delaktiga i. 

Öppna jämförelser- 
delaktighetsfrågan. 

64 % 86 % 86 % 80 % 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan. 

Andel upprättade 
miljöhandlingsplaner. 

* * 100 % 81 % 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, 
professionellt och likvärdigt, icke 
diskriminerande sätt. 

Andel enskilda/närstående som 
upplever ett bra bemötande i 
kontakten med personal inom 
socialnämndens område. 

51 % 95 % 90 % 93 % 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

4:1 Öka möjlighet till 
sysselsättning som ska leda till 
arbete. 

Antal praktikplatser inom 
förvaltningen. 

5 5-10 
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet. 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

5:1 Det årliga resultatet ska under 
en rullande treårsperiod uppgå till 
2% av kommunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 

Avvikelse från driftbudget. -2,9 % -2,4 % 0 % +0,6% 

5:2 Investeringarna ska över en 
rullande femårsperiod finansieras 
med avskrivningsmedel samt 
årens resultat.   

Avvikelse från investeringsbudget. +13 % +12 % 0 % -58 % 

5:3 För att undvika urholkning av 
det egna kapitalet ska soliditeten 
inte understiga 70 %. 

Följs endast upp 
kommunövergripande. 

- - - - 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska 
minska. 

Minskat antal sjukfrånvarodagar. 12 275  10011 
-18 % 

9 010 
-10 % 

10 515 
5,0 % 

Totalt antal frånvarodagar per 
anställd 

63,9 57,5   
-10% 

61,4   
-3,9% 

6:2 Sjukfrånvaro under 5 %. Andel genomförda 
rehabiliteringssamtal (enligt 
policy). 

100 % 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14). 

4 % 3% 

6:3 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska öka. 

Andel medarbetare som är nöjda 
med sin sysselsättningsgrad. 

Ca  
86 % 90 % 90 % 88 % 
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Verksamhetsmål Målindikator Boksl 
2013 

Boksl 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

7 Socialförvaltningens information 
ska vara relevant och tillgänglig. 

Innebär att informationen är sökbar 
och lätt att hitta på hemsidan samt 
att informationen på hemsidan och 
den skriftliga informationen till 
medborgarna är reviderad inom ett 
år. 

Informationsindex för individ- 
och familjeomsorg, 
funktionsnedsättning, 
äldreomsorg 

 i SKL:s mätning Granskning av 
kommunernas information till 
alla. 

IFO 
95 % 

FH  
38 % 

ÄO  
87  % 

IFO 
100 % 

F-H 
62 % 

ÄO  
87 % 

85 % IFO 
100 % 

F-H 
69 % 

ÄO  
87 % 

Andel information på hemsidan 
som är reviderad. 

54 % 100 % 100 % 100 % 

8 Socialförvaltningens 
myndighetsutövning ska vara 
rättssäker för medborgarna. 

Andel utredningar som håller 
handläggningstid enligt lag eller 
riktlinje. 

BoU max 4 mån 

100 % 100 % 100 % 85 % 

Andel tillsynsärenden utan kritik 
- enskildas klagomål till 
tillsynsmyndighet. 

66 % 84 % 100 % 100 % 

9 Socialförvaltningens 
förebyggande insatser ska utvecklas 
och förbättras. 

Andel åtgärdsplaner Senior Alert 
av de som har upptäckt risk av 
trycksår. 

64 % 100 % 70 % 71 % 

Andel individer av de som har 
försörjningsstöd som har fått 
ekonomiskt stöd mer än 10 
månader. 

- 30 % 8 % 

Antal fjärilsgrupper/år. 1 0 1 0 

Andel förstagångsföräldrar som 
erbjudits föräldrautbildning. 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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