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Från:                  Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se>
Till:                    
Kopia:               Särnå Karin <Karin.Sarna@skl.se>
Hemlig              Herrljunga Kommun
Datum:              2016-04-15 14:39
Ärende:             Sammanträdesplan 2017 för SKL
Bifogade filer:  06-2016-SIGN-Sammanträdesplan.pdf

Till samtliga kommunstyrelser och landsting- och regionstyrelser

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 15 april 2016 beslutat om SKL:s sammanträdesplan 
2017 för styrelsen, beredningar och delegationer.

För frågor om sammanträdesplanen kontakta Karin Särnå, avdelningen för administration, SKL, tfn: 
08-452 72 64 , e-post karin.sarna@skl.se<mailto:karin.sarna@skl.se>.

Vänliga hälsningar

Karin Särnå
Handläggare
Styrelsesekretariatet
_________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 72 64
+46 76 125 19 80
www.skl.se<http://www.skl.se>
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-05-03 

SN §59 DNR SN 8/2016 

Månadsuppföljning mars 2016 (information) 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om att socialfårvaltningen prognosticerar får året 2016 ett 
underskott på 3 175 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som 
redovisar utfall utöver budget. 

Inom hemtjänsten startades ett fårändringsarbete upp under hösten 2015 . Någon 
effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen . Enheterna 
har haft en hög sjukfrånvaro under årets fårsta månader. 

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets fårsta månader. 
Kommunen har köpt platser av Vårgärda kommun, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad får utskrivningsklara. 

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten 
IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Detta är placeringar som kvarstår från fåregående år. Arbete pågår med att pla
cera så kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera l :e 
sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan. 

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla 
budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från l mars är avtalat 63 
platser (I jan-29 feb var det l 0). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är 
nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyk
tingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att fårutsäga. 

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden 
gjorde 2015 får tas med ti112016 (l 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott 
avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
Fiir l<iinncdom till : 

Utdragsbestyrkande 
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2016-04-12 Dnr SN 2016-8 

HERRLJUNGA KOMMUN 

 

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden mars 2016 

SAMMANFATTNING 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 3 175 tkr. Det är främst 
vård och omsorg och hemtjänsten som redovisar utfall utöver budget.  

Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. Någon effekt av 
detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. Enheterna har haft en hög 
sjukfrånvaro under årets första månader. 

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. Kommunen har 
köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre 
än kostnad för utskrivningsklara. 

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten IFO vuxen 
redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. Detta är placeringar som 
kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är 
en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan. 

Ensamkomna är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla budget. Nytt 
avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var 
det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer 
måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra 
att förutsäga. 
 

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får 
tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott 
nämnden har tillgodo från 2015.  

1 
 

Meddelande 7



Driftredovisning 
Utfall/Budget tom 31 mars 

RSUM 
Ack 

Utfall 
Ack 

Budget Ack Diff 
Ack  

Diff %  
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
1 Intäkter -9 828 -19 286 -9 458 0,51 -70 670 -70 345 325 
3 Personalkostnader 38 419 37 355 -1 064 1,03 163 585 161 610 -1 975 
4 Lokalkostnader, energi, VA 4 039 4 763 723 0,85 19 059 19 059 0 
5 Övriga kostnader 13 735 17 985 4 250 0,76 73 494 71 969 -1 525 
6 Kapitalkostnad 59 66 8 0,89 266 266 0 
  46 425 40 884 -5 541 1,14 185 734 182 559 -3 175 

 

Vhtområde Ack Utfall Ack Budget Ack Diff Diff % Ack 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 112 230 118 0,49 
26 Miljö- och hälsoskydd -2 27 29 -0,09 
50 Social verksamhet gemensamt 2 099 3 647 1 549 0,58 
51 Vård och omsorg 23 673 23 303 -370 1,02 
52 LSS 5 686 6 753 1 066 0,84 
53 Färdtjänst 665 685 20 0,97 
59 IFO 5 568 6 096 528 0,91 
60 Flyktingmottagande 7 580 -382 -7 962 -19,83 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 1 044 525 -519 1,99 
Summa Socialnämnd 46 425 40 884 -5 541 1,14 
 

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas 

Prognos per verksamhet 

Vhtområde År Prognos År Budget År Diff 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 767 922 155 
26 Miljö- och hälsoskydd 108 108 0 
50 Social verksamhet gemensamt 14 985 14 985 0 
51 Vård och omsorg 112 213 108 263 -3 950 
52 LSS 28 584 28 584 0 
53 Färdtjänst 2 740 2 740 0 
59 IFO 24 057 24 677 620 
60 Flyktingmottagande 0 0 0 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 2 280 2 280 0 
Summa Socialnämnd 185 734 182 559 -3 175 

 

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1 
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Prognos per ansvar  

Ansvarsområde Ansvar 
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
Förändr 
prognos 

40 Nämnd 400 Nämnd 767 922 155 155 

Summa  Nämnd   767 922 155 155 

41 Förvaltningsledning/Stab 410 Förvaltningsledning 10 684 10 684 0 -325 

Summa  Förvaltningsledning/Stab  10 684 10 684 0 -325 

42 Bistånd 420 Bistånd 12 500 12 500 0 0 

Summa  Bistånd   12 500 12 500 0 0 

44 Vård och omsorg 440 Vård och omsorg 4 836 4 836 0 0 

44 Vård och omsorg 441 Hemtjänst Herrljunga 21 899 20 399 -1 500 0 

44 Vård och omsorg 443 Hemtjänst Ljung 14 102 12 602 -1 500 0 

44 Vård och omsorg 444 Stöd i ord.boende 11 601 10 901 -700 -200 

44 Vård och omsorg 445 Hagen säbo 17 587 17 587 0 0 

44 Vård och omsorg 446 Hemgården säbo 21 863 21 863 0 0 

44 Vård och omsorg 447 Hälso och sjukvård 17 475 17 225 -250 0 

Summa  Vård och omsorg   109 363 105 413 -3 950 -200 

46 Socialt stöd 460 Socialt stöd 2 551 2 551 0 0 

46 Socialt stöd 461 Funktionshinder 16 980 16 980 0 170 

46 Socialt stöd 463 IFO Barn och familj 8 872 11 042 2 170 300 

46 Socialt stöd 464 IFO Vuxen 17 801 16 251 -1 550 0 

46 Socialt stöd 466 Ensamkommande 0 0 0 0 

46 Socialt stöd 467 Sysselsättning 6 216 6 216 0 0 

Summa  Socialt stöd   52 420 53 040 620 470 

Summa Socialnämnd   185 734 182 559 -3 175 100 

 

Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 

Prognos: -155 tkr, förbättrad prognos med 155 tkr  

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 2015 tkr av dessa 
föreslås användas till inköp av arbetskläder. Resterande 155 tkr används till att täcka 
underskott inom andra verksamheter 

Åtgärd:  

Förvaltningsledning och stab 

Prognos: 0 försämrad prognos 325 tkr 

Orsak: Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling ska justeras tillbaka till 
socialnämnden. Dessa medel föreslås användas till att finansiera inköp av arbetskläder. 
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Bistånd 

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av 
boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner. 

Prognos: För hela år 2016 prognosticeras att hålla verksamheten totalt inom rambudget. 

Orsak: Externa placeringar har ett resultat januari – mars på 500 tkr beroende på få 
placeringar behövs förnärvarande. Helårsprognosen är dock 0 då enstaka tillkommande 
placeringar snabbt kan ändra kostnadsbilden. 

Gemensam verksamhet vård och omsorg 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Orsak: 

Åtgärd: 

Stöd i ordinärt boende 

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet. 

Prognos: - 700 tkr, försämrad prognos 200 tkr 

Orsak: Senare delen av mars blev 5 nya SÄBO platser på Hagen tillgängliga. Trycket på 
Furuhagen har inte minskat i och med det. Under mars månad drabbades korttidsenheten av 
magsjuka vilket ytterligare innebar att det ej gick att ta emot från sjukhuset eller flytta 
personer till tex säbo under en period. Det innebar också att extra personal fått sättas inför att 
begränsa spridning. Korttidsenheten har producerat 223 dygn mer än budget jan-mars. Köpt 
korttidsplatser i Vårgårda för ca 400 tkr på grund av att det varit fullt på vårt eget 
korttidboende och för att minska kostnaden mot betalningsansvar på sjukhus.  

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. 
Utnyttja när det finns tomma platser på SÄBO till de som är under utredning och där bistånd 
kommer att bevilja SÄBO. Detta för att få genomströmning på Furuhagen. 
 

 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 

Prognos: -3 000 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget 
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Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, 
effektivisering arbetet.  

Särskilt boende, Hagen och Hemgården 

Prognos: Enligt budget, oförändrad prognos 

Orsak: På hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1 

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset. 

Hälso- och sjukvård 

Prognos: -250 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.  

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som 
är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om 
det kan effektivisera. 

Gemensam verksamhet Socialt Stöd 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Funktionshinder 

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad. 

Prognos: enligt budget, förbättrad prognos 170 tkr 

Sysselsättning 

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även 
ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten. 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Individ och familjeomsorg, Barn och familj 

Verksamheten inkluderar: barn och familj, socialberedskap, familjerätt, familjerådgivning 
samt socialförvaltningens del i familjecentralen 

Prognos: +2170 tkr, förbättrad prognos 300 tkr 
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Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, 
räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten.   Även kontaktpersonskontot barn och 
familj prognostiserar ett överskott. 

Individ och familjeomsorg, Vuxen 

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt 
introduktionsenheten 

Prognos: -1 550 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. 
Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget 
för familjehemsplaceringar.   

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt. 

Ensamkommande 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste 
vägas in ( EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag  mm). Dessa är svåra att 
förutsäga. 
Därav prognos Enligt budget för mars 
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Investeringsredovisning 
 

PROJ Ack Utfall År Prognos År Budget År Diff 
5420 Inventarier SN 0 400 400 0 
5421 Trygghetslarm 0 600 600 0 
5423 Mobillås 0 1 500 1 500 0 
 SUMMA: 0 2 500 2 500 0 
 

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Investeringsmedel 
kommer användas för utbyte av sängar mm istället. 

 

SOCIALFÖRVALTNING 

Magnus Stenmark  Jenny Andersson  

Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

Verksamhetsområde Verksamhet 
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
10 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

100 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 767 922 155 

Summa  Nämnd- och styrelseverksamhet  767 922 155 
26 Miljö- och hälsoskydd 267 Alkoholtillstånd 108 108 0 
Summa  Miljö- och hälsoskydd   108 108 0 

50 Social verksamhet gemensamt 
500 Social verksamhet 
gemensamt 14 885 14 885 0 

50 Social verksamhet gemensamt 571 Övriga insatser till vuxna 100 100 0 
Summa  Social verksamhet gemensamt  14 985 14 985 0 
51 Vård och omsorg 509 HSL 17 135 16 885 -250 

51 Vård och omsorg 
510 Vård och omsorg om 
äldre 92 299 88 599 -3 700 

51 Vård och omsorg 
520 Insatser till personer med 
funktionshinder 2 779 2 779 0 

Summa  Vård och omsorg   112 213 108 263 -3 950 

52 LSS 
513 Insatser enl LSS, SFB 
och HSL 28 584 28 584 0 

Summa  LSS   28 584 28 584 0 
53 Färdtjänst 530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst 2 740 2 740 0 
Summa  Färdtjänst   2 740 2 740 0 

59 IFO 
559 Vård för vuxna med 
missbruksproblematik 6 667 5 117 -1 550 

59 IFO 
560 IFO gemensamt (fördelas 
i SCB) 543 543 0 

59 IFO 569 Barn och ungdomsvård 8 034 10 204 2 170 
59 IFO 571 Övriga insatser till vuxna 125 125 0 
59 IFO 575 Ekonomiskt bistånd 8 203 8 203 0 

59 IFO 
585 Familjerätt och 
familjerådgivning 485 485 0 

Summa  IFO   24 057 24 677 620 
60 Flyktingmottagande 600 Flyktingmottagande 0 0 0 
Summa  Flyktingmottagande   0 0 0 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 610 Arbetsmarknadsåtgärder 2 280 2 280 0 
Summa  Arbetsmarknadsåtgärder  2 280 2 280 0 
Summa Socialnämnd   185 734 182 559 -3 175 
 

 

  

8 
 

Meddelande 7



Bilaga 2 

Försörjningsstöd 
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Hemtjänst   

 

Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.  

Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.  

Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, 
telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid. 
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Korttid 

 

 

  april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar 
Beläggningsgr
ad 

141,7
% 

144,4
% 

142,9
% 

139,1
% 

111,7
% 

91,3
% 

110,5
% 

123,3
% 

127,0
% 

131,0
% 

129,5
% 

132,3
% 

Dygn över 
budget 100 110 103 97 97 -21 26 56 67 77 66 80 
Därutöver 
Köpt plats 

         
83 53 20 

 

  

0
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mars april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb

Beläggning Furuhagen 

Faktiska Vårddygn Vårddygn i Budget     (8 platser)
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Sjukfrånvaro 

 

 

Uppföljning av långtidssjukfrånvaro har gjorts med följande resultat: 

Antal långtidssjukskrivna (mer än 60 d) den 29 feb 2016: 26 st 

Orsak Andel Åtgärd 
Arbetsrelaterat 42% 90% av dessa är helt eller 

delvis i tjänst efter 
rehabprocess 

Annan sjukdom 38% 40% av dessa är delvis i 
arbete eller på väg 

Övriga 20% 50% av dessa har slutat och 
övriga är i rehabprocess 

 

Per den 29 feb hade förvaltningen 48 personer som haft fler än 3 sjukfrånvarotillfällen under 
en 12-månaders period. De flesta av dessa är uppmärksammade av enhetschef och åtgärder 
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vidtagna med hjälp av rehabsamordnaren i kommunen. Exempel på åtgärder är varning, 
förstadagsintyg vid sjukdom, samtal, omplaceringar, sjukpension. Några åtgärder har 
utmynnat i att personen är tillbaks i arbete, har slutat sin anställning eller gått ner i tjänst. 

Övertid 

 

Övertiden har ökat varje månad under året. Det är främst inom vård och omsorg som står för 
70% av övertidskostnaden. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom 
Vård och omsorg. 

13 
 

Meddelande 7



~ ; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-05-03 

SN § 61 DNR SN 8/2016 

Åtgärder med anledning av ekonomin 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska, enligt ekonomistyrningsprinciperna, presentera åtgärder med 
an ledning av prognostiseratunderskott för kommunstyrelsen. Socialförvaltningen 
har listat de verksamheter som nämnden bedriver och av dessa är det tre verk
samheter som inte är lagstadgad, bemanningsenheten, föreningsbidrag samt 
trygghetsvärd innan. 

Bemanningsenheten kostar 563 tkr/helår. l ommu ncn är inte skyld ig a ll tillhan
dahålla en bemanningsenhet Dock så är vi skyldiga au bemanna våra verksam
heter för en rättsäker vård och omsorg. Bemann ingsenhetens uppdrag är att 
hjälpa till att fylla vakanta pass med timvi kari r och där igen m minska arbetsbe
lastningen på enhetschefer. Detta kommer troligen leda till ökade kostnader. 

Föreningsbidraget 2016 är 125 tkr/helår. Det går inte att göra någon besparing på 
bidraget 2016 då det redan är utbetalt. Föreningsbidraget delas ut till de förening
ar som verkar inom socialnämndens område går, enligt riktlinjen, till föreningar 
som arbetar förebyggande och/eller rehabilitering. Skulle föreningsbidraget av
skaffas kommer kommunen ändå ha kostnaderna för delar av rehabiliterande in
satser som idag föreningar utför. 

Trygghetsvärdinnan kostar 273 tkr/hel ~i r . Vid en avvecl lingav trygghetsvärdin
nan finns det en risk att hemtjänstens kostnader ökn r, då det i trygghetsvärdin
nans uppdrag ingår en del arbetsuppgifter som hemlj än ten annars skulle utfört. 
Därför ser förvaltningen inte att det skull e innebära någon besparing vid avveckl
ing av trygghetsvärdinnan. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-04-21 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-20 
Lista över socialnämndens verksamheter 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Besparingar utöver de som socialnämnden antog 2015-09-0 J kan med an
ledning av lagkrav och rådande situation inom äldreomsorgen för närva
rande inte genomföras. 

Magnus Fredriksen (S) frågar om inte beslut SN § 118/2015-09-0 l gällande be
sparingsåtgärden att mi nska personalstyrkan med l O årsarbetskraft även borde 
upphävas. rd förande informerar att det inte är aktuellt i detta ärende. 

Utdragsbestyrkande 
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; ; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2016-05-03 

Fortsättning SN § 61 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Besparingar utöver de som socialnämnden antog 20 J 5-09-0 J kan med an

ledning av lagkrav och rådande situation inom äldreomsorgen för närva
rande inte genomfåras. 

Expcdicms till: Kommunstyrelsen 
För k;;nncdom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Magnus Stenmark 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-04-20  
DNR SN 8/2016 706     

Sid 1 av 2    
 

Åtgärder med anledning av ekonomin - april 2016 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska, enligt ekonomistyrningsprinciperna, presentera åtgärder med anledning 
av prognostiserat underskott för kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har listat de 
verksamheter som nämnden bedriver och av dessa är det tre verksamheter som inte är 
lagstadgad, bemanningsenheten, föreningsbidrag samt trygghetsvärdinnan (se bilagd lista 
på verksamheter).  
 
Bemanningsenheten kostar 563 tkr/helår. Kommunen är inte skyldiga att tillhandahålla en 
bemanningsenhet. Dock så är vi skyldiga att bemanna våra verksamheter för en rättsäker 
vård och omsorg. Bemanningsenhetens uppdrag är att hjälpa till att fylla vakanta pass med 
timvikarier och därigenom minska arbetsbelastningen på enhetschefer. Detta kommer 
troligen leda till ökade kostnader. 
 
Föreningsbidraget 2016 är 125 tkr/helår. Det går inte att göra någon besparing på bidraget 
2016 då det redan är utbetalt. Föreningsbidraget delas ut till de föreningar som verkar inom 
socialnämndens område går, enligt riktlinjen, till föreningar som arbetar förebyggande 
och/eller rehabilitering. Skulle föreningsbidraget avskaffas kommer kommunen ändå ha 
kostnaderna för delar av rehabiliterande insatser som idag föreningar utför. 
 
Trygghetsvärdinnan kostar 273 tkr/helår. Vid en avveckling av trygghetsvärdinnan finns 
det en risk att hemtjänstens kostnader ökar, då det i trygghetsvärdinnans uppdrag ingår en 
del arbetsuppgifter som hemtjänsten annars skulle utfört. Därför ser förvaltningen inte att 
det skulle innebära någon besparing vid avveckling av trygghetsvärdinnan. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över socialnämndens verksamheter  
 
Förslag till beslut 
Då socialförvaltningen inte kan se att det finns några möjligheter till besparing utan att 
bryta mot lagar och förordningar kan förvaltningen inte lägga fram förslag på besparing. 
 
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
 

  

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Magnus Stenmark 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-04-20 
DNR SN 8/2016 706  

Sid 2 av 2 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 

 
 
Samverkan 
Ärendet behandlas på FSG 2016-04-25. 
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Socialförvaltningens verksamheter med klassificering av 
lagstadgad och indirekt lagstadgad samt ej lagstadgad 
verksamhet 

Socialnämnden ansvarar för många olika verksamheter. Vissa av dessa är direkt lagstadgade, 
det vill säga, att det är sådan verksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att 
tillhandahålla. Socialtjänstlagen är en ramlag där kommunen har handlingsfrihet att utforma 
verksamheten på ett effektivt -och ändamålsenligt sätt. Indirekt lagstadgad verksamhet är 
sådan verksamhet som kommunen är skyldiga att tillhandahålla men det är inte nödvändigt att 
det utformas på det sätt som Herrljunga kommun gör. Sedan finns det några få verksamheter 
som socialnämnden bedriver som inte är lagstadgad. Nedan finns en översikt på den 
verksamhet Socialnämnden bedriver samt att det är angett om det är lagstadgat, indirekt 
lagstadgat eller ej lagstadgat. 

    Lagstadgat Indirekt 
lagstadgat 

Ej 
lagstadgad 

Budget 
2016, 
tkr 

Socialnämnden Nämnd- och 
styrelseverksamhet      922 

Förvaltningsledning Förbundsavgifter   X   440 

  Föreningsbidrag     X 125 

  Stab X  
 3 000 

  System X    2 590 

  Bemanningsenheten1    X 563 

Bistånd Handläggning SoL och LSS X    3 420 

  Färdtjänst och riksfärdtjänst X    2 740 

  Administrativa enheten X    1 205 

  Budget och skuldrådgivning X    100 

  Kontaktperson SoL + LSS X    634 

 Vård och omsorg Utskrivningsklara X  
 250 

 Hemtjänst X    32 096 

  Trygghet(trygghetslarm) X  
 905 

  Nattpatrull X    2 290 

  Korttidsboende X    6 109 

  Dagträffen X    1 201 

  Trygghetsvärdinna    
X 273 

  Särskilt boende X    39 450 

  Rehab X    3 260 

  Sjuksköterskor X    10 423 

1 Kommunen är inte skyldiga att tillhandahålla en bemanningsenhet. Dock så är vi skyldiga att det finns 
tillräcklig bemanning inom våra verksamheter. Bemanningsenhetens uppdrag är att hjälpa till att fylla vakanta 
pass med timvikarier. 

                                                           

Meddelande 8



  Hjälpmedel X    1 720 

Socialt stöd Ungdomsmottagning 
( stöd och förebyggande)  X  

 190 

  Alkoholhandläggning X    108 

  Servicebostad LSS X    3 208 

 Inkl Bistånds del Gruppboende LSS X    8 288 

  Personlig ass. SFB – intern och 
extern X   

 5 578 

  Personlig ass. LSS – intern och 
extern X   

 3 384 

  Handläggning barn och unga X    4 039 

  Familjerätt X    415 

  Familjerådgivning X    70 

  Kontaktfamilj Barn och unga X     100 

  Kontaktperson Barn och unga X    250 

 Familjebehandlare X    

  HVB Barn och unga X    1 500 

  Familjehemsvård Barn och 
unga X    3 900 

  Familjecentral 
( stöd och förebyggande) X  

 225 

  Träffpunkten X  
 1 106 

  Familjehemsvård missbruk X    400 

  Kontaktperson missbruk X    600 

  Institution missbruk X    2 395 

 Missbruksbehandlare X   1 396 

  Boendestöd X    1 615 

  Ekonomiskt bistånd X    8 203 

  Introduktionsenheten X  
 0 

  
HVB-hem för 
ensamkommande – Asyl och 
PUT 

X   
 0 

  Arbetsmarknadsenheten X  
 

 2 280 

  Daglig verksamhet LSS X    4 547 

  Ledsagning X    440 

 

Som det går att utläsa av tabellen ovan så är det föreningsbidraget, bemanningsenheten och 
trygghetsvärdinnan som inte är lagstadgad. Som det går att läsa i fotnoten är 
bemanningsenhetens uppdrag att bemanna tomma pass så att vi håller grundbemanningen. 
Utan bemanningen skulle det inte bära att enheterna själva skulle behöva arbeta med 
rekrytering och bemanning av timvikarier vilket enbart skulle innebära att resurser flyttas från 
bemanningsenheten till enheterna för att kunna hantera timbemanningen. 

Meddelande 8



De verksamheter som är indirekt lagstadgade är kommunen skyldiga att uföra enligt lag. Ett 
beslut om att lägga ner verksamheten innebära att nämnden behöver arbeta på ett annat sätt 
för att följa lagen.  

Kring insatser som mat, trygghetslarm och dagverksamhet hittas lagstödet i SoL Kap 5 4§ 
”leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro 
i gemenskap med andra” Stödet kan utformas på olika sätt och via matdistrubition, 
trygghetslarm och dagverksamhet uppfyller nämnden detta lagkrav. 
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Direktionsprotokoll 2016-04-29

 

1 

 
 
 
 

Direktionsprotokoll 2016-04-29 
 

Plats och tid  Storsjöstrand Horla i Vårgårda, kl. 09.30- 14.00 
 (ajournering lunch kl.12-13) 

 
Omfattning  §§ 14-29 

 
 

Beslutande  Ulf Olsson (S) ordförande §§14-25, 27-29 
Crister Persson (C) 1-e vice ordförande,  
mötesordförande kl. 1345-14 § 26 

 Tomas Johansson (M) 2-e vice ordförande 
Peter Rosholm (S)  
Annette Carlson (M) 
Johnny Carlsson (C) 
Stefan Carlsson (S) 
Mattias Josefsson (S) 
Bengt Hilmersson (C) 

 
 

Ersättare                            Christer Johansson (M)                          
         Lena Palmén (S) 

Christina Abrahamsson (M) kl.1315-14 §26 
Lisa Dahlberg (S) 
Johan Björkman (M) 
Roger Wilhelmsson (M) 
Christer Forsmark (S) 
 
 

Adjungerade                Cristina Bernevång (KD) 
 Anders Leijonhielm (LPO)  
 Crister Spets (SD) 
 Lennart Andreasson (V) 
  Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden 

kl.930-1040, §§ 14-17 
Nanna Siewertz, Västtrafiks styrelse §§ 14-17 

 
  
 
Övriga  Lena Brännmar, Förbundsdirektör   
 Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef 
 Christina Klaar, Förbundssekreterare 
  Janne Petersson, Regionutvecklare  
  Annika Hedvall, kommunchef Tranemo 
 Carita Brovall, kommunchef Ulricehamn 
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 Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda 
 Niels Bredberg, kommunchef Herrljunga (kl. 13-14) 

Jan Efraimsson, kollektivtrafik och infrastruktur, Västra 
Götalandsregionen   §§ 14- 17 
 
                             

  
   
  
 
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sekreterare…………………………………………………………… 
Christina Klaar 

 
 
 
 
 

Ordförande ………………………………………………………….. 
Ulf Olsson 

 
 
 
 
 

Justerare……………………………………………………………… 
Crister Persson 
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§ 14 Fastställande av dagordning 
 

Direktionen beslutar 
 

att fastställa dagordningen. 
 
 

§ 15 Val av justerare 
 

Crister Persson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
 

§ 16 Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll från 2016-02-26 läggs till handlingarna. 
 

 
§ 17 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 

a. Förslag till yttrande över remiss Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till 2035  
 
Trafikförsörjningsprogrammet beslutades av regionfullmäktige 2012. Målåret för 
reviderat program är 2035, med fokus på inriktningen till 2020. Kommunerna 
deltar i arbetet både på tjänstemannanivå och politisk nivå. Den politiska dialogen 
med kommunerna sker genom kollektivtrafikråden och BHU. Programmet 
revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram är 
uppbyggt kring den strategiska inriktning som antogs av Beredningen för hållbar 
utveckling den 1 december, efter samråd i kollektivtrafikråden 2015. Utöver 
samråden med kollektivtrafikråden har dialog skett med stort antal aktörer, såsom 
grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, Trafikverket m.fl. samt 
medborgardialog i olika former.  
Bengt Hilmersson (C) föreslår att tillägg görs i yttrandet att  
en utbyggd busstrafik mellan Vårgårda och Borås skulle underlätta ungdomars 
resor till och från studieort framförallt på gymnasienivå.  Arbetspendlingen från 
Borås till Vårgårda har ökat under det senaste året, mycket tack vare Autolivs 
expansion i Vårgårda. För att underlätta för en ökad hållbar arbetspendling till 
Vårgårda är därför en väl utbyggd busstrafik viktig.  
 

Direktionen beslutar  
 
att anta bilagt yttrande Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-
2020 med utblick till 2035 med tillägg om skol- och arbetspendling Vårgårda samt 
avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer som eget yttrande samt översända 
förslaget som eget yttrande. 
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b.     Avrapportering från Kollektivtrafiknämnden 
Carina Gullberg (S), ledamot Kollektivtrafiknämnden rapporterar från 
Kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiken i Västra Götaland är en viktig del i 
Västra Götalandsregionens arbete med Sverigeförhandlingen. Resandetakten inom 
kollektivtrafiken ökar inte som förväntat. Intresset för anropsstyrd trafik ser 
väldigt olika ut i länet och trots informationsinsatser så uppfattar kommunerna det 
svårt att nå ut till invånarna. 
 

c.    Västtågsutredningen – nya stationer 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av 
regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för nya stationer, den så kallade 
Västtågsutredningen. Uppdraget är att undersöka möjligheterna att åter öppna 
stationer samt att ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter 
för invånare i Västra Götalands. Erfarenheter från Regionen Skåne visar bl.a. att 
samverkan i arbetet och effekten av öppnandet av stationer har resulterat i nöjdare 
invånare i mindre samhällen. En workshop om Västtågsutredningen genomförs 
den 26 maj i Herrljunga.  
 

d.     Påverkansgruppen pendelstråken 
Gruppen består av BHU:s presidium samt kollektivtrafiknämndens ordförande 
samt en extra politisk representant för de kommunalförbund som valt det. 
Järnvägsnätet har för lågt budgeterat underhåll vilket i dagsläget innebär 
avveckling istället för den utveckling som önskas. Påverkansgruppens arbete är 
därför att beskriva behovet av underhåll och investeringar samt att utarbeta 
argumenten för pendelstråken. I arbetet ingår också att ta fram en 
kommunikationsplan.  
 

e.    Övrigt Delregionala kollektivtrafikrådet 
Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), Viskadalstråket. Remissvar lämnas senast 15 
juni. 
Plattformen Hållbart resande Väst arbetar vidare för att fördubbla 
kollektivresandet. Ett nätverk är bildat med ca 25 kommuner från Västra 
Götalandsregionen och Region Halland, Hållbar Utveckling Väst, Trafikverket 
och NTF Väst. Nätverkets syfte och uppgift är att vara ett forum för 
kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, utveckla initiativ som stärker hållbart 
resande samt bidra med uppföljning och spridning av resultat. 

 
Direktionen beslutar 

  att ta informationen till protokollet 
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§ 18 Information från förbundsdirektör och regionutvecklingschef 
 

a. Närvårdssamverkan 
Kommunalförbundet har från den 1 april 2016 tagit över förvaltning av 
Närvårdskontoret. Den fysiska flytten är klar. Alingsås och Lerums kommuner 
medverkar inte i den fortsatta samverkan men önskar dock delta inom vissa 
ämnesområden. Dialog pågår för att ta fram en eventuell modell för fortsatt 
samverkan i delar de önskar. 

b. Delrapport Samverkan nyanlända 
Josefine Nyman, Arbetslivsförvaltningen Borås Stad, har fört en dialog med 
tjänstemän i medlemskommunerna. Förbundsdirektör redogör för resultat av 
dessa samtal. Arbetet fortskrider med förslag till Direktionen gällande samverkan i 
juni. 

 
Direktionen beslutar  

att ta informationen till dagens protokoll. 

 
 
§ 19 Dialog om samverkan inom ramen för BHU och VästKom 
 

a. Naturbruksskolorna 
Ulf Olsson (S) redogör för nuläge avseende naturbruksskolorna och de förslag 
som diskuteras.  

b. Principiella frågor om samverkan  
Dialog förs om hur information, dialog och återkoppling av de frågor som 
behandlas inom ramen för BHU och VästKom kan förbättras? Mötet framför att 
det är av vikt att det ska förtydligas när ett ärende har koppling till BHU och/eller 
VästKom. En stående punkt på dagordningen med dialog inför kommande 
sammanträde och återkoppling från föregående möte diskuteras. Det föreslås att 
agenda inför BHU och VästKom delges hela Direktionen.  
Lisa Dahlberg (S) rekommenderar nyhetsbrevet från BHU.  
 
 

Direktionen beslutar 

att ta informationen till protokollet och 
att BHUs dagordning skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare i Direktionen för 
kännedom. 
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§ 20 Fyllnadsval  
  

Margareta Lövgren (M) har frånsagt sig uppdrag som ledamot i Direktionen med 
tillhörande uppdrag vilket medför att fyllnadsval ska genomföras. 

Marks kommun har utsett Tomas Johansson (M) som ordinarie ledamot i Direktionen 
från 2016-04-01. 

Valberedningen föreslår följande 

1-e vice ordförande     Crister Persson (C) 

2-e vice ordförande     Tomas Johansson (M) 

Beredningen för Hållbar utveckling Sjuhärad, BH7 Tomas Johansson (M) 

VästKoms styrelse      Tomas Johansson (M) 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU   Tomas Johansson (M) 

 

Direktionen beslutar 

att utse Crister Persson (C) till 1-e vice ordförande 

att utse Tomas Johansson(M) till 2-e vice ordförande samt till ledamot i Beredningen 
för Hållbar utveckling, Sjuhärad, BH7, Västkoms styrelse och Beredningen för hållbar 
utveckling, BHU. 

 
 
§ 21 Förslag om beslut om reviderade styrdokument för Gryning Vård AB 
  

Förbundet är tillsammans med Skaraborgs, Fyrbodals och Göteborgsregionens 
kommunalförbund delägare till Gryning Vård AB. 

Syfte med bolagets verksamhet är att tillgodose medlemskommunernas behov av 
utveckling och tillhandahållande av vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings och 
rådgivningsresurser. 

Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. 
Utformningen av bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket 
ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. 

Med anledning av förändrad lagstiftning gällande tillämpningen av LOU (lagen om 
offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget från 
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kravet på upphandling har bolagets styrdokument i form av ägardirektiv, 
bolagsordning och konsortialavtal behövts revideras. Undantaget innebär att ett avtal 
som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra 
ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast om de så kallade Teckalkriterierna 
är uppfyllda. 

Direktionen beslutar 

att godkänna förslag till reviderat ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för 
Gryning Vård AB. 

 

§ 22 Förslag till förändrad medlemsavgift för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
Direktionen diskuterade vid sitt sammanträde den 26 februari 2016 förbundets 
ekonomiska situation för 2017 och framåt.  Ulf Olsson (S) framförde att Direktionen 
bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds finansiering inför år 2017 
i god tid före medlemskommunernas budgetbeslut. Presidiet har vid sitt sammanträde 
2016-04-12 behandlat frågan. Nuvarande medlemsavgift är 73 kronor per invånare 
och den senaste höjningen gjordes 2013-01-01 från 70 till 73 kr/invånare. Av de 73 
kronorna används 37 kronor per invånare till fördelning av tillväxtmedel vilket 
motsvarar 8 000 tkr. De kvarvarande 36 kr/invånare finansierar förbundets 
basverksamhet.  

Förbundet har under de senaste åren, utöver de årliga kostnadsökningarna för ex 
material och löner, fått fördyrade omkostnader framför allt på grund av ökade 
pensionskostnader då förbundet utökade sin bemanning under år 2012. Kraftigt 
minskade finansiella intäkter har påverkat negativt. Utifrån den bakgrunden föreslås 
en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor per invånare inför år 2017. Förbundet 
ska även fortsättningsvis söka medel för genomförande av projekt motsvarande minst 
2 årsarbetare för finansiering av basverksamheten.  

 
Direktionen beslutar 

att avgiften till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund för år 2017 är 41 
kr/invånare till förbundets basverksamhet och 37 kr/invånare till fördelning av 
tillväxtmedel 
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§ 23 Förslag ett utökat näringslivssamarbete, Business region Borås (BRB) 
 

Förbundsdirektör fick i uppdrag av medlemskommunernas 
kommunstyrelseordförande att, med stöd av kommuncheferna, ta fram förslag på 
framtida form för Business Region Borås (BRB)  

Uppdraget skulle ge svar på följande: 

‐ tydligt mål och syfte  
‐ avgränsning mot kommunens egna uppdrag 
‐ hur BRB ska kopplas till kommunalförbundets organisation och 

näringslivschefernas nätverk samt  
‐ vilka personella resurser som krävs, anställd eller inköp av tjänster 

 
I ytterligare samtal om uppdraget framfördes även att BRB skall finnas på 
kommunalförbundet och verksamheten skall startas upp i en liten skala. 

Vid Direktionens sammanträde 2015-12-11 presenterades ett förslag och Direktionen 
beslutade att ge Förbundsdirektör i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en 
grundstruktur för näringslivssamverkan med tydligt mål och syfte, hur avgränsningen 
skall ske mot kommunernas egna uppdrag samt vilka personella resurser som krävs. 

En återrapportering skedde vid Direktionens sammanträde den 26 februari där det 
beslutades att frågan skulle tas hem för diskussion inom respektive kommun för att ta 
beslut om eventuell uppstart av verksamhet och förslag om framtida finansiering vid 
Direktionens möte den 29 april 2016. 

Direktionen beslutar 

att starta upp näringslivssamarbetet, Business Region Borås, BRB samt 

att finansieringen av verksamheten för år 2017 är 6 kr/kommuninvånare per den 1 juli 
år 2016. 

 
 
§ 24 Förslag till yttrande över remiss Godstransportstrategi för Västra 

Götaland jämte tillhörande handlingsplan 
 

Västra Götalandsregionen har utarbetat förslag till Godstransportstrategi med 
tillhörande handlingsplan. Kommunalförbunden har beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter på förslaget senast den 29 april 2016. 

Remissunderlaget gällande Godstransportstrategin består av två dokument, 
Godstransportstrategi för Västra Götaland samt handlingsplan.  
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Godstransportstrategin 

Enligt målbilden ska strategin stödja näringslivets transporter i hela regionen. Den 
kortfattade och ofullständiga bilden av näringslivsstrukturen i strategin ger på inget 
sätt någon god bild av näringslivets transportbehov och vilka relationer som är viktiga. 
Målbilden bör förtydligas för att klargöra näringslivets koppling till transportstråk och 
hamnar för hela regionen samt även komplettera med angränsande regioners 
näringlivskluster. 

Boråsregionen anser att det är tydligt och väldokumenterat att väg 27 måste redovisas 
som ett av de huvudsakliga godsstråken vilket inte görs i strategin.  

Det som måste betonas och som inte är tydligt i strategin är att företagen i regionen 
även är beroende av hur transportinfrastrukturen ser ut i angränsande regioner. En 
punkt i strategin bör därför ange att Västra Götalandsregionen regelbundet har 
överläggningar med angränsande regioner om gränsöverskridande infrastrukturfrågor. 

Handlingsplanen 

Handlingsplanen innehåller insatser som ska initieras eller genomföras på 1 – 4 års 
sikt. Insatserna är indelade efter strategiska områden. Nedan finns Boråsregionens 
synpunkter på handlingsplanen: 

 Att inte lägga resurser på en delregional strategi. Viktigare att lägga resurser på att 
genomföra de insatser som anges i handlingsplanen 

 Att godstransporterna i VGR:s och kommunernas arbete inte kan jämställas med 
kollektivtrafikfrågorna   

 Att föreslå Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på Kust till 
kustbanan på sträckan Borås-Värnamo 

 Att förtydliga vilka de befintliga noderna och huvudstråken är i kommande 
infrastrukturplan 

 Viktigt att stärka Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan som omledningsbana runt 
Göteborg 

 Kartlägga väg- och järnvägsanslutningar till hamnar i angränsande regioner (t.ex. i 
Halland) och visa betydelsen av denna infrastruktur 

 Behovet av insatser på vägar är tydligt och behöver inte utredas däremot behöver 
studeras vilka åtgärder som är mest nödvändiga och på vilka vägar 

 En utredning kring en omlastningsterminal i Sjuhärad bör starta omgående efter det att 
godstransportstrategin beslutats 

 AstaZero finns redan nu som testarena för framtidens trafiksäkerhet 
 

Direktionen beslutar 

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 25 Förslag till yttrande över remiss Åtgärder för systematisk anpassning 
av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 

 
Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har att 
vidta såsom åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med 
anpassade hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller 
minskade restider krävs. 

Remissen omfattar förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser 
till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande planperioden 2014-2025. 
Remisstiden sträcker sig fram till 1 juni 2016. 

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard sker i två steg/remissomgångar. Denna remissomgång är det 
första steget där synpunkter lämnas på inriktning och enskilda förslag.  

I remissunderlaget redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda 
hastighetsgränser i fastställda planer (nationell plan och länsplaner) för innevarande 
planperiod, dels förslag till hastighetsgräns/förändringar utan ombyggnad och 
omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har effektberäknats översiktligt 
avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. Effekterna redovisas i remissunderlaget 
på nationell nivå och på länsnivå. 

Det andra steget för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard består av förslag till författningsändringar för omskyltning av 
enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i steg 1 
avser att skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut på remiss senast den 1 
augusti 2016. Sluttiden för den remissen kommer att sättas till den 15 september 2016. 

Direktionen beslutar 

att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet. 

 

§ 26 Redovisning av Direktionens uppdrag om samhällsnyttor med 
regional spårbunden trafik i Sjuhärad 

 
Christina Granér och Anders Lundberg, Sweco redovisar uppdraget med 
Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad. Förutsättningen var 
stationer i både Bollebygd och Ulricehamn samt en centralt belägen station i Borås. 
Ingen konkurrens mot Västra stambanan då järnvägarna skall komplettera varandra. 
Presentation skickas ut till Direktionens ledamöter, ersättare och kommunchefer.  

Direktionen beslutar 

att ta informationen till protokollet. 
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§ 27 Avtal FoU Sjuhärad Välfärd, Avtal 2016-2019 
 

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är sedan 1999 ett samarbete mellan 
Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås. 
Högskolan är huvudman. Verksamheten bedrivs i samverkanslandet mellan VGR:s 
sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Regionen har nu sagt upp sitt 
engagemang i FoUS, till förmån för Centrum för Välfärdsstudier på högskolan. Ett 
tillfälligt avtal reglerar FoUS:s verksamhet t.o.m. augusti i år. Kommunerna och 
högskolan har nu arbetat fram ett förslag på ny inriktning för FoUS verksamhet, 
omfattande hela det kommunala verksamhetsområdet inom den sociala sektorn (SoL, 
LSS, HSL). Verksamheten beskrivs närmare i det verksamhetsprogram som 
styrgruppen för FoUS godkänt under förutsättning att avtalet godkänns av parterna. 
Finansieringen föreslås kvarstå som tidigare med ett årligt verksamhetsbidrag på 13 
kronor/invånare för kommunernas del och en miljon kronor för högskolan.   

Direktionen beslutar 

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet för FoU Sjuhärad 
Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31. 

 

§ 28 Anmälningsärenden 
 

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna 
 

1. Marks kommun – Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Sjuhärads 
kommunalförbund (Margareta Lövgren (M) entledigas som ledamot i Sjuhärads 
kommunalförbund från och med 1 april 2016. Till ny ledamot från och med den 1 
april 2016 utses Tomas Johansson (M). 

2. Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2015 med 
sammanfattande rapport avseende redovisningsrevision 2015 

 

Inriktning för Närvårdssamverkan i södra Älvsborg 2016-2018 inkommet från  

3. Västra Götalandsregionen, Styrelsen för beställd primärvård,  
 

Förslag till ramavtal för läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och sjukvårdsavtal inkommet från 

4. Borås Stad 
 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016 inkommet från 

5. Västkom 
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Beviljade förstudiemedel 

 
6. Sjuhäradsmusketörerna- En framtid för sociala företag i Sjuhärad, beviljat 60 000 kr 
7. Borås stadsbibliotek- Gränslösa bibliotek, beviljat 60 000 kr 
8. Glasets hus Limmared- Attraktiva besöksmål inom kultur Sjuhärad, beviljat 60 000 kr 
9. Konstnärscentrum Väst – Landart i Boråsregionen, beviljat 60 000 kr 

 

 
 

§ 29 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde äger rum 3 juni. 
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Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås,  
info@borasregionen.se, www.borasregionen.se 

BOLLEBYGD – BORÅS – HERRLJUNGA – MARK –  
SVENLJUNGA – TRANEMO- ULRICEHAMN – VARBERG - VÅRGÅRDA 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
medlemskommunernas anslagstavlor. 
 
(Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, 
Varberg, Vårgårda.) 
 
 
Sammanträdesdatum: 2016-04-29 
 
Justeringsdatum:  2016-05-04 
 
Anslaget sätts upp:  2016-05-06 
 
Anslaget tas ned:  2016-05-27 
 
Protokollet finns tillgängligt på medlemskommunernas kommunkansli 
och på www.borasregionen.se/motestider 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen,  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Christina Klaar 
Förbundssekreterare 
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