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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 
Tid Måndag den 23 maj 2016, klockan 13.30 -16.30 
Plats Österlångg. 74,  Borås (Arbetslivförvaltningens rum ”vävsalen”) 
 
 
Beslutande 
Ann Larsson, Försäkringskassan  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun 
 
Ersättare 
Anders Lindal (M), Marks kommun  
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun (tom §32) 
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen  
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun  
 
Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 
Pernilla Knutsson, Projektledare Point 
 
Omfattning 
§§ 22-35 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Sekreterare Anna Fagefors 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Tf Ordförande Ann Larsson      
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Justerare Åsa Mukhopadhyay 
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§§ Ärenden             Beslut 
22 Mötet öppnas 

 
Tf ordförande Ann Larsson öppnar mötet 

 
Dagordningen godkänns. 
 

23 Val av justerare 
 

Åsa Mukhopadhyay justerar 

24 Föregående protokoll, den 11/3 
 
Uppföljning från föregående möte och protokoll. 
Protokollet anslaget samt nås på direktlänk här. 
Förbundschef rapporterar uppföljning om att den 
särskilda insatsen för de extra 500tkr är igång sedan 
april. Sverigekompassen har fått besked att den 
avslås från ESF. 
 
Ägarsamråd hölls samma dag.  
Mötet protokollfördes och finns anslaget på 
hemsidan samt kan nås på denna länk 
 

 
 
 
Protokollet godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Ägarprotokoll läggs till 
handlingarna. 

25 Nationella konferensen, samtal om 
 
Sex styrelserepresentanter återkopplar och 
reflekterar. Diskussioner om Nationella Rådets 
upplevda styrning som vissa förbund reagerat på. 
Sensus integrationsprojekt och inslag om sociala 
företag har gjort intryck. Ing-Marie Wieselgren 
önskvärd i kommande lokalt evenemang.  
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsen tar del av 
information. 
 

26 ESFprojekten 
 
Korta uppgifter om gott och nära samarbete med 
ESF som bla inbjuder till nätverksträff i Göteborg 
och ev. Bryssel. Rapporter från löpande projektdrift 
av Space och Point, om nuläge och planering. 
Kickoff för point fastställt till 14/10 (fredag fm) 
 

 
 
 
 
Styrelsen tar del av 
informationen. 
 

27 Kommande ESF-utlysningar 
 
Som komplement till Uppåt-Framåt (500tkr) vore 
”Kompetensutveckling för att förebygga och 
motverka psykisk ohälsa” (PO1) lämplig. 
Försäkringskassan återger positiva kontakter med 
arbetsgivare och bekräftar att även ytterligare 
insatser för att ”Öka återgångarna till arbete eller 
studier för kvinnor och män som är eller har varit 
sjukskrivna” (PO2) behövs. Behov av att ändra 
inställningar till sjukskrivning i psykisk ohälsa. 
Virk och fackförbund nämns som inspiartionskälla. 
 

 
 
Styrelsen uttalar en 
viljeinriktning/ambition om 
att framförallt förebygga och 
uppmuntrar förbundets 
delaktighet i Sjuhärads-
övergripande samverkan 
kring PO1 utlysningen 
(och/eller PO2 utlysningen)  
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28 Uppföljning av team på olika orter 
 
Kort rapport om nuvarande teams arbetssätt: 
Bollebygd är vården på väg in i teamet.  
Effektiv drift i Borås vid privat vård. Skene når allt 
tydligare former från att ha varit ett stort team. 
Svenljunga drivs helt av parterna på egen hand. 
Ulricehamn efterfrågas som nästkommande team.  
Frågan om hur att nå även eventuell privat 
vårdcentral? 
 

 
 
 
Beredningsgrupperna 
tillfrågas om att nybilda team 
i Ulricehamn och Vårgårda. 
  

29 Tertialrapport 
 
Första tertialet rapporteras enligt bilaga. 
Att kompletteras med uppgifter om styrelsens 
konstituering och viss ytterligare vägledning i den 
text som beskriver kostnadsuppföljning. 
Kommentera exempelvis inriktning nyanlända.  
 

 
 
Tertialrapporten kompletteras 
och sänds till medlemmarna 
efter avstämning med 
ordförande. 

30 Sociala Företag, Nationella rådets vägledning 
 
Nationella rådet har genomfört en kartläggning av 
olika förbundsinsatser och tar ställning till vad som 
anses förenligt med förbundsfinansiering.  
Problem och möjligheter diskuteras. 
  

 
Uppdrag till förbundschef att 
utifrån förbundets nuvarande 
drift i relation till Nationella 
rådets vägledning ge 
synpunkter inför kommande 
verksamhetsplan. 
  

31 Beredning verksamhetsplan 
 
Principer vid ev undernyttjande 
Principer kring sociala företag 
Tidigare insatser kring ACT, vad görs i Malmö tex 
Uppåt framåt, hur kompletteras detta eller drivs 
vidare efter nuvarande satsning. 
Boendestöd/personligt ombud ser problem men 
saknar verktyg att förbättra individernas 
förutsättningar. 
 

 
 
Förbundschef får i uppdrag att 
förbereda förslag till 
verksamhetsplan utifrån 
tidigare grund och med 
eventuella justeringar enligt 
styrelsens. 
 
Åter till kommande möte  

32 Samordningförbundets dag 21/10, tema 
 
Beredningsgrupperna har lyft önskemål om att 
fortsätta inriktning på samhällsomställning för att 
minska den psykiska ohälsan.  
Programförslag: Vad är nyttan med 
samordningsförbundet, visionen vad gör vi, lyssna 
på parterna i panel. En proffsföreläsare ”fångar”, 
D.Eberhard, L.Risö- Bergerlind, Stefan Elers och 
Tina Dalöv ges som exempel. Tre personer ur 
styrelsen utgör referenspanel i fortsatt diskussion. 
 

 
 
Planering att fortlöpa utifrån 
givna inriktningar.  
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33 Val av förbundsordförande 
 
Kommunerna har valt Åsa Mukhopadhyay som 
ordinarie kommunledamot och ersättare i ordning 
efter störst befolkningsmängd hos resp kommun.  
Val av ordförande sker bland någon av förbundets 
fyra ordinarie representanter:   
Ann Larsson, Cecilia Andersson,  
Jonas Ryhr samt Åsa Mukhopadhyay. 
Den person som idag är vald till vice ordförande 
väljs till ordförande, varför ny vice ordförande 
utses under samma punkt. 
 

 
 
Kommunerna kommer att 
rotera sin beslutande ledamot 
årsvis och styr detta själva. 
  
Ann Larsson väljs till 
ordförande  
med tillträdesdag 1/6 2016. 
 
Cecilia Andersson väljs till 
vice ordförande  

34 Internkontroll, Attest 
 
Förbundschef rapporterar om genomförd 
avstämning av attestantförteckning (gällande 
underskrifter för Regionens ekonomiservice) 
 

 
Attestantförteckning 
uppdateras med nyvald 
Ordförande och vice ordf. 
Styrelsen godkänner rapport. 

35 Övriga frågor, mötet avslutas 
 
Inriktning Nyanlända  
Premo KH och SV Sverigekompassen ses som 
möjliga projekt att köpa in för utförande av de 
meddela som avsatts i verksamhetsplan  
 
 

 
 
 
Beslut om inriktning vid 
nästkommande möte. 
 
Mötet avslutas. 

 

Meddelande 1



     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2016-04-29 
   
 

§ 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 

 
Vid protokollet  
Christina Klaar 
Förbundssekreterare 
 
Justerat av  
Ulf Olsson  Crister Persson  
Ordförande 
    
Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag   
 
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar  
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6115 HERRLJUNGA KOMMUN 

~ l' SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-06-07 

SN § 79 DNR SN 8/2016 

Tertialrapport 2016 (information) 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar får året 2016 ett underskott på 3 275 tkr. Det 
är en marginell forändring från föregående prognos. Inom förvaltningens enheter 
tlnns större förändringar. Vård och omsorg redovisar en otorändrad prognos men 
hemtjänsten fårbättrar sin prognos lika mycket som korttidsenheten försämrar 
s m. 

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har 
köpt platser av Vårgärda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad får utskrivningsklara. Framåt tros den 
egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en 
beläggning över budget (8 pi). 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redo
visar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att 
placera så kostnadseffektivt som möjligt. 

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

Ensamkomna är från 2016-01-0 l en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna 
redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i 
dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensam komna. Från l mars är avtalat 
63 platser (l 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 rn .rn). Dessa är svåra att förutsäga . 

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

I nforrnationen läggs t i Il handlingarna. 

Expedien1s till: Kommunstyrelsen 
För kiinncdom till: 

Juslerandes sign 1 Utdragsbestyrkande 

/ dt_ t( l ( jJ, 
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2016-05-12 Dnr SN 2016-8 

HERRLJUNGA KOMMUN 
 

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden april 2016 

SAMMANFATTNING 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 3 275 tkr. Det är en 
marginell förändring från föregående prognos. Inom förvaltningens enheter finns större 
förändringar. Vård och omsorg redovisar en oförändrad prognos men hemtjänsten förbättrar 
sin prognos lika mycket som korttidsenheten försämrar sin.  

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av 
Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre 
än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om 
behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl) 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar 
ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. 
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 kunna redovisa ett 
överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. 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 3



Driftredovisning 
Utfall/Budget tom 30 april 

RSUM 
Ack 

Utfall 
Ack 

Budget Ack Diff 
Diff % 
Ack 

År 
Prognos 

År 
Budget År Diff 

1 Intäkter -22 339 -24 956 -2 617 0,90 -70 220 -70 345 -125 
3 Personalkostnader 51 199 50 134 -1 066 1,02 163 235 161 610 -1 625 
4 Lokalkostnader, energi, VA 5 525 6 350 825 0,87 19 059 19 059 0 
5 Övriga kostnader 18 977 23 980 5 003 0,79 73 494 71 969 -1 525 
6 Kapitalkostnad 75 89 14 0,85 266 266 0 
  53 438 55 597 2 159 0,96 185 834 182 559 -3 275 

 

Vhtområde Ack Utfall Ack Budget Ack Diff Diff % Ack 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 169 307 139 0,55 
26 Miljö- och hälsoskydd -2 36 38 -0,07 
50 Social verksamhet gemensamt 2 776 4 891 2 115 0,57 
51 Vård och omsorg 33 181 32 017 -1 164 1,04 
52 LSS 8 443 9 042 599 0,93 
53 Färdtjänst 789 913 124 0,86 
59 IFO 7 410 8 147 737 0,91 
60 Flyktingmottagande -434 -469 -35 0,93 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 1 107 713 -394 1,55 
Summa Socialnämnd 53 438 55 597 2 159 0,96 

 

Ersättning från Migrationsverket avseende ensamkomna barn är periodiserat. 
Nettoöverskottet på denna verksamhet har bokats upp mot flyktingbufferten.. Övriga områden 
har inte periodiserats, kostnader och intäkter saknas. 

Prognos per verksamhet 

Vhtområde År Prognos År Budget År Diff 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 807 922 115 
26 Miljö- och hälsoskydd 108 108 0 
50 Social verksamhet gemensamt 14 735 14 994 259 
51 Vård och omsorg 112 213 108 254 -3 959 
52 LSS 27 984 28 584 600 
53 Färdtjänst 2 740 2 740 0 
59 IFO 24 617 24 677 60 
60 Flyktingmottagande 0 0 0 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 2 630 2 280 -350 
Summa Socialnämnd 185 834 182 559 -3 275 

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 807 922 115 -40 
Summa  Nämnd   807 922 115 -40 
41 Förvaltningsledning/Stab 410 Förvaltningsledning 10 484 10 684 200 200 
Summa  
Förvaltningsledning/Stab   10 484 10 684 200 200 
42 Bistånd 420 Bistånd 12 000 12 500 500 500 
Summa  Bistånd   12 000 12 500 500 500 
44 Vård och omsorg 440 Vård och omsorg 4 336 4 836 500 500 

44 Vård och omsorg 
441 Hemtjänst Herrljunga 
landsbygd 21 599 20 399 -1 200 300 

44 Vård och omsorg 443 Hemtjänst Ljung 13 802 12 602 -1 200 300 
44 Vård och omsorg 444 Stöd i ord.boende 12 201 10 901 -1 300 -600 
44 Vård och omsorg 445 Hagen säbo 17 587 17 587 0 0 
44 Vård och omsorg 446 Hemgården säbo 22 363 21 863 -500 -500 
44 Vård och omsorg 447 Hälso och sjukvård 17 475 17 225 -250 0 
Summa  Vård och omsorg   109 363 105 413 -3 950 0 
46 Socialt stöd 460 Socialt stöd 2 501 2 551 50 50 
46 Socialt stöd 461 Funktionshinder 16 980 16 980 0 0 
46 Socialt stöd 463 IFO Barn och familj 8 832 11 042 2 210 40 
46 Socialt stöd 464 IFO Vuxen 18 751 16 251 -2 500 -950 
46 Socialt stöd 466 Ensamkommande 0 0 0 0 
46 Socialt stöd 467 Sysselsättning 6 116 6 216 100 100 
Summa  Socialt stöd   53 180 53 040 -140 -760 
Summa Socialnämnd   185 834 182 559 -3 275 -100 

 

Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 

Prognos: -115 tkr, försämrad prognos 40 tkr  

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 255 tkr av dessa föreslås 
användas till inköp av arbetskläder. Resterande 115 tkr används till att täcka underskott inom 
andra verksamheter 

Åtgärd:  

Förvaltningsledning och stab 

Prognos: +200 tkr. Förbättrad prognos 200 

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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Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan 
verksamhet för att där täcka vakanta tjänster. 

Bistånd 

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

Prognos: +500 tkr, förbättrad prognos 500 tkr. 

Orsak: Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Till hösten finns 
ansökningar om gymnasieskola på annan ort. Inga ansökningar om externt LSS boende har 
inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. 

Gemensam verksamhet vård och omsorg 

Prognos: +500 tkr, förbättrad prognos 500 

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt 

Åtgärd: 

Stöd i ordinärt boende 

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet. 

Prognos: - 1300 tkr, försämrad prognos 600 tkr 

Orsak: Skulle från Mars månad gått ner till bemanning för 8 platser då nya boende platser 
öppnade på Hagen. Trycket på korttidsboendet har inte minskat och det är inte rimligt att tro 
att vi kommer att kunna bemanna för åtta platser förrän ev efter sommaren. Därav den ökade 
prognosen. 

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 och undvika att 
köpa platser. 
 

 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 

Prognos: -2 400 tkr, förbättrad prognos 600 

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: -500 tkr, försämrad prognos 500 

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. På Hemgården 
finns i dagsläget ingen EC på plats som kan arbeta med effektiviseringar. På Hemgården har 
vi haft extra bemanning nattetid under en period för en boende. 

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, EC på plats från 20/6. 

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: +50 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt 

Funktionshinder 

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad. 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Sysselsättning 

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

Prognos: +100 tkr förbättrad prognos 100 tkr 

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få 
deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva 
utfallet. 
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Individ och familjeomsorg, Barn och familj 

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

Prognos: +2 100 tkr, förbättrad prognos 40 tkr 

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: -2 500 tkr, försämrad prognos 950 tkr 

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 prognos beräknad på en nulägesbeskrivning kommer det bli ett positivt 
resultat för året. 

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. 
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Investeringsredovisning 
PROJ Ack Utfall År Prognos År Budget År Diff 

5420 Inventarier SN 174 400 400 0 
5421 Trygghetslarm 0 600 600 0 
5423 Mobillås 0 1 500 1 500 0 
  174 2 500 2 500 0 

 

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Investeringsmedel 
kommer användas till annat. Den 10 maj beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag 
på 1 250 tkr till socialnämnden för ombyggnad av hygienutrymmen på Hemgården. Dessa 
medel är inte med i redovisningen då beslut är taget i maj. 

 

SOCIALFÖRVALTNING 

Magnus Stenmark  Jenny Andersson  

Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

Vhtområde SCB3 
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
Förändr
Progn 

10 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

100 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 807 922 115 -40 

Summa  Nämnd- och 
styrelseverksamhet   807 922 115 -40 
26 Miljö- och hälsoskydd 267 Alkoholtillstånd 108 108 0 0 
Summa  Miljö- och 
hälsoskydd   108 108 0 0 
50 Social verksamhet 
gemensamt 

500 Social verksamhet 
gemensamt 14 635 14 894 259 259 

50 Social verksamhet 
gemensamt 

571 Övriga insatser till 
vuxna 100 100 0 0 

Summa  Social verksamhet 
gemensamt   14 735 14 994 259 259 
51 Vård och omsorg 509 HSL 17 135 16 885 -250 0 

51 Vård och omsorg 
510 Vård och omsorg om 
äldre 92 299 88 590 -3 709 -9 

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

Summa  Vård och omsorg   112 213 108 254 -3 959 -9 

52 LSS 
513 Insatser enl LSS, SFB 
och HSL 27 984 28 584 600 600 

Summa  LSS   27 984 28 584 600 600 

53 Färdtjänst 
530 Färdtjänst / 
Riksfärdtjänst 2 740 2 740 0 0 

Summa  Färdtjänst   2 740 2 740 0 0 

59 IFO 
559 Vård för vuxna med 
missbruksproblematik 7 267 5 117 -2 150 -600 

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

59 IFO 
569 Barn och 
ungdomsvård 7 994 10 204 2 210 40 

59 IFO 
571 Övriga insatser till 
vuxna 125 125 0 0 

59 IFO 575 Ekonomiskt bistånd 8 203 8 203 0 0 

59 IFO 
585 Familjerätt och 
familjerådgivning 485 485 0 0 

Summa  IFO   24 617 24 677 60 -560 
60 Flyktingmottagande 600 Flyktingmottagande 0 0 0 0 
Summa  
Flyktingmottagande   0 0 0 0 

61 Arbetsmarknadsåtgärder 
610 
Arbetsmarknadsåtgärder 2 630 2 280 -350 -350 

Summa  
Arbetsmarknadsåtgärder   2 630 2 280 -350 -350 
Summa Socialnämnd   185 834 182 559 -3 275 -100 
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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 
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Beläggning Furuhagen 

Faktiska Vårddygn Vårddygn i Budget     (8 platser)
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Sjukfrånvaro 
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Övertid 

 

Övertidskostnaden minskade under april månad. Vård och omsorg som står för 82% av 
övertidskostnaden i april. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom Vård 
och omsorg. 
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Bilaga 3 

Mål 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

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

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! 

 

Nämn
d 

Prioriterat mål Progn
os 

Kommentar 

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

 
 

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

 
 

Nämn
d 

Prioriterat mål Progn
os 

Kommentar 

SN 2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan.  

 

Nämnd Prioriterat mål Prognos Kommentar 

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

 
 

Nämn
d 

Prioriterat mål Progn
os 

Kommentar 

SN 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning 
som ska leda till arbete.  
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5.  Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

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

7. Ökad kvalitet 

 

Prioriterat mål Progn
os 

Kommentar 

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

Avvikelse från budget 

 – 3 275 tkr, 1,79% 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 
femårsperiod finansieras med avskrivnings-
medel samt årens resultat.   

 
Avvikelse från budget. 

Beräknas följa budget 

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

- Följs endast upp 
kommunövergripande 

Prioriterat mål Progn
os 

Kommentar 

6:1 Andel sjukfrånvarodagar ska minska. 
 

Frånvarodagar/snittanst jan-mars 
20,8 (jan-mars 2015: 18,6) 

6:2 Antalet medarbetare med önskad syssel-
sättningsgrad ska öka.  

 

Verksamhetsmål Progn
os 

Kommentar 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör 
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                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2016-04-29 
   
 

§ 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. 

 
Vid protokollet  
Christina Klaar 
Förbundssekreterare 
 
Justerat av  
Ulf Olsson  Crister Persson  
Ordförande 
    
Justeringen tillkännagiven den 6 maj 2016 enligt anslag   
 
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar  
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SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND           TERTIALRAPPORT 1  2016 
 

                                                       i samverkan med Sjuhärads kommuner:    
 

BOLLEBYGD    BORÅS    HERRLJUNGA    MARK    SVENLJUNGA    TRANEMO    ULRICEHAMN    VÅRGÅRDA 
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Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning  
kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras 

olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.  

 

Sedan förbundet bildades har Margareta Lövgren (M), Marks kommun upprepat omvalts 
som styrelsens ordförande. Hon var en stor drivkraft i förbundssammanslagningen och har 
sedan dess kontinuerligt verkat för att utveckla förbundet som medlemmarnas gemensamma 
mötesplats. När Margareta Lövgren den 31mars lämnade samtliga politiska uppdrag för att 
på sikt arbeta med något annat tillförordnades Ann Larsson, områdeschef Försäkringskassan, 
som ordförande. Den 23 maj konstituerades den nya styrelsen. Från och med den 1 juni är 
Ann Larsson ordförande och Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen, vice ordförande 
för förbundet. Medlemmarnas representation i styrelsen är tillgänglig på förbundets hemsida.   
  
I enlighet med fastställd verksamhetsplan bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är 
i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller 
fler av medlemmarna i förbundet.  
 
Utbudet skiftar något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-
rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Oavsett i 
vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna,  
men flertalet platser nyttjas lokalt.   
 
Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet 
diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal 
undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.  
 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda  i: 

Januari-april 2016 
Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
* 

Mark 
* 

Svenljunga 
* 

Tranemo 
* 

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
* 

Totalt perioden 6 74 4 20 14 10 26 10 

Varav unika 5 72 4 19 14 10 26 10 

IN-flöde, årets nya 2 52 2 20 10 10 15 7 

UT-flöde 4 36 2 2 7 4 14 3 

 
Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar 
samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.  
 
Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt 
fördelat enligt nedan. I ett fall finns en kösituation hos Aktiv hälsa till följd av att 
verksamheten efterfrågas av en vårdenhet i stor utsträckning mot tidigare och i ett annat fall 
av aktiv hälsa är verksamheten starkt underutnyttjad.   
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Ackumulerat 
antal i AKTIV 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
* 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
* 

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
* 

kvinnor 8 24 5 8 15 3 3 

män 13 12 8 15 21 1 10 

total 21 36 12 23 36 4 13 

budgeterat årsvis 20 100 20 50 40 40 20 

 
 Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad: 
 

 

Inregistrering Utregistrering

Kön Antal Antal

Januari Kvinna 15 13

Man 7 2

Totalt Januari 22 15

Februari Kvinna 11 10

Man 3 3

Totalt Februari 14 13

Mars Kvinna 11 13

Man 9 8

Totalt Mars 20 21

April Kvinna 16 9

Man 8 4

Totalt April 24 13

Totalt perioden 80 62  
 
 
Flera manuella justeringar har skett i SUS till följd av att avtal ännu inte tecknats för 
samtliga kommuner och att behörigheter då ej kan ges i systemet. Översyn pågår. 
 
Utöver deltagarverksamhet har förbundet från om med februari till och med april bedrivit 
analys- och planeringsfasen av projekt Point. Redovisning är insänd till ESF för övergång till 
genomförandefas from maj. 
 
Projekt Space har befunnit sig i analys– och planeringsfas under hela första tertialet och tar 
emot deltagare först i augusti. Detta passar väl med att det tidigare konceptet för 
utlandspraktik, kallat Över gränserna, har erbjudit platser till en deltagargrupp med början av 
sin förberedelsetid inför utlandsvistelse i april.  
   
Under tertialet avslutades de intensiva utbildningsinsatser som påbörjades under hösten för 
att rusta tänkt projektpersonal med nya arbetsmetoder, som tex ACT. Förbundets personal 
har även arrangerat och/eller medverkat i olika samverkansmöten samt presenterat 
förbundsverksamheter för andra aktörer. 
 
Sex ledamöter i styrelsen deltog den 5-6 april i den nationella konferensen för 
samordningsförbund. Trenden fortsätter med geografisk utbredning av samordningsförbund 
och samtliga kommuner i Västra Götaland ingår numera i ett förbund. Nationellt har 241 av 
290 kommuner bildat förbund tillsammans med övriga parter och det finns inte längre något 
län som helt saknar förbundsanslutning.   

All uppföljning sker i ett nationellt 
sektorsövergripande 
uppföljningssystem, SUS. 
 
Här är endast ett urval presenterat. 
Ytterligare variabler finns att följa 
upp för de som önskar. 
Kontakta kansliet vid intresse. 
 
Vid tillfället för registerutdrag var 
ett stort antal deltagare ännu inte 
registrerade. Siffror med asterisk 
ovan är manuellt justerade och 
återfinns ej i flödet till vänster. 
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Ekonomisk uppföljning och prognos 
 
RESULTATRÄKNING   

 

   

  
Ackumulerat 

  
jan-april 

   Intäkter 
 

 
Space, ESF 282 495,00 

 
Övriga intäkter -1,40 

Summa Verksamhetens intäkter 282 493,60 

   Kostnader 
 

 
Arvoden -32 072,21 

 
Reseersättning -25 465,61 

 
Sociala avgifter -13 150,26 

 
Övriga Personalkostnader -222 092,54 

 
Verksamhetsanknutna kostnader -3 983 376,74 

 
Lokalkostnader -12 922,00 

 
Övriga kostnader -91 410,42 

Summa Verksamhetens kostnader -4 380 489,78 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -4 097 996,18 

 
Erhållna bidrag från huvudmännen 5 889 683,00 

 
Övriga finansiella intäkter 0,00 

 
Övriga finansiella kostnader -1 624,43 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 5 888 058,57 

   RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 1 790 062,39 

   

 
Extraordinära intäkter 0,00 

 
Extraordinära kostnader  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT 1 790 062,39 

 
 
 
Det egna kapitalet var vid utgången av år 2015 totalt 2586 tkr, dvs inom den nationella 
rekommendationsnivån (Uträknas i förhållande till medlemmarnas egna medel för årsdrift). 
 
Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat med avsikt att fortsatt hålla ett 
tillräckligt eget kapital för projektdrift och samtidigt inte överstiga den nationella nivå som 
rekommenderas. (Vilket kan medföra begränsning av tilldelning från de statliga medlen.) 
 
Nedan presenteras ackumulerad kostnad per utgången av första tertialet för respektive 
kostnadsställe jämte årsbudget. Prognosen är att nyttja anslagen budget för respektive post.  
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Nettokostnad  Budget  Ackumulerat  

 i tkr per område 
Jan - 
Dec jan-april 

  FÖRBUNDSMEDEL Tkr Tkr 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 200 -66 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 200 -28 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)  1 550 -303 

2000 Information (del av VG-informatör, trycksaker)  44 0 

3001 Verksamheter i Borås 4 050 -1350 

3002 Aktiv hälsa i Borås  600 -200 

3004 Sociala företag, coachande administration/utbildning 500 -99 

3005 Utbildning/Utveckling 200 3 

3006 Gröna Vägen i Borås  1 200 -400 

3007 Aktiv hälsa i Mark 175 -58 

3008 Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark  1 797 -600 

3010 Aktiv hälsa i Bollebygd 75 -25 

2011 Ny Kraft Bollebygd 430 -143 

3012 Aktiv hälsa i Svenljunga  75 0 

3013 Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga  532 0 

3015 Ny kraft i Tranemo (Byggstenen) 607 0 

3016 Ulricehamns Arbetscenter 1 211 -303 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet 653 -163 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet 546 -182 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 75 0 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 150 -38 

3033 Över Gränserna 300 -110 

  Inriktning nyanlända 2 398 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt 100 0 

Totalt   17 668 -4 065 

 
Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.  
 
Insatsen med inriktning till nyanlända återstår ännu att konkretisera. Ansökan om ett större 
ESF-projekt har inte tillstyrkts och olika anbud kommer istället att inhämtas.  
 
Utöver medlemmarnas medel tillkommer en omsättning om ytterligare ca 36 miljoner 
fördelat över tre års tid för de ESF-projekt som beviljats. Utfallet av periodens kostnader för 
de båda projekten är ackumulerat jan-apr -317 tkr. Siffran redovisas inte ovan då 
kostnaderna till stor del ersätts av Europeiska socialfonden, efter ansökan om utbetalning. 
(Beräknade ESF-medel 2016 är 8950tkr för Point och 1605tkr för Space)  
SPACE kommer att kosta förbundet drygt 400tkr totalt fördelat över tre år.  
POINT har en kontant medfinansiering om 3867tkr över tre år, vilket kalkyleras genom 
schablonöverskott som inte belastar förbundets egna medel. Därutöver kan marginella 
skillnader uppstå som ej medges inom projektens budget. 
100 tkr projektmedfinansiering finns avsatt för 2016 enligt ovan, vilket motsvarar förbundets 
beräknade faktiska totalkostnad. 
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B l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-06-07 

SN § 80 DNR SN 8/201 6 

Månadsuppföljning maj 2016 (information) 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 2 725 tkr. Det 
är en förbättring från april månads prognos. Förbättringen finns inom bistånds 
verkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten, 
därför tror vi denna budget kommer leverera ett överskott. Möjlighet finns dock 
ännu att någon söker bistånd för detta, då kommer prognosen försämras. 

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har 
köpt platser av V årgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivn ingsklara. Framåt tros den 
egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en 
beläggning över budget (8 pl). 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten lFO vuxen redo
visar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att 
placera så kostnadseffektivt som möjligt. 

l FO Barn och f am i 1j prognosticerar ett överskott ungefår som föregående 
prognos. Svårigheter att rekrytera l :e sekreterare är en orsak. Färre placeringar 
än budgeterat är en annan . 

Ensamkomna är från 2016-01-0 l en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna 
redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i 
dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensam komna. Från l mars är avtalat 
63 platser (l 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 m.m.). Dessa är svåra att förutsäga. 

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden 
gjorde 2015 får tas med till2016 (l 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott 
avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015. 

Kerstin Setterberg (KD) begär att en uppföljning av förbättringsarbetet inom vård 
och omsorg ska tas upp på nästa sammanträde. 

Informationen läggs till handlingarna. 

EX JJcdicl'j\S till : Kommunstyrelsen 
Fiir klinnedom till: 

Justerandes s1gn l Utdragsbestyrkande 

/ Jt,~ l ~\Pg> 
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2016-06-07 Dnr SN 2016-8 

HERRLJUNGA KOMMUN 
 

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden maj 2016 

SAMMANFATTNING 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 2 725 tkr. Det är en 
förbättring från april månads prognos. Förbättringen finns inom bistånds verkställighet av 
LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten, därför tror vi denna budget 
kommer leverera ett överskott. Möjlighet finns dock ännu att någon söker bistånd för detta, då 
kommer prognosen försämras. 

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av 
Vårgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre 
än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om 
behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl) 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redovisar 
ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefär som föregående prognos. 
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 kunna redovisa ett 
överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i dagsläget. 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.  
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Driftredovisning 
Utfall/Budget tom 31 maj 

RSUM 
Ack 

Utfall 
Ack 

Budget Ack Diff 
Diff % 
Ack 

År 
Prognos 

År 
Budget År Diff 

1 Intäkter -19 818 -30 626 -10 808 0,65 -70 320 -70 345 -25 
3 Personalkostnader 63 997 62 637 -1 360 1,02 162 985 161 610 -1 375 
4 Lokalkostnader 6 886 7 938 1 052 0,87 19 059 19 059 0 
5 Övriga kostnader 23 359 29 975 6 616 0,78 73 294 71 969 -1 325 
6 Kapitalkostnad 92 111 19 0,83 266 266 0 
  74 516 70 035 -4 481 1,06 185 284 182 559 -2 725 

 

 

Vhtområde Ack Utfall Ack Budget Ack Diff Diff % Ack 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 189 384 195 0,49 
26 Miljö- och hälsoskydd -2 45 47 -0,05 
50 Social verksamhet gemensamt 3 537 6 100 2 563 0,58 
51 Vård och omsorg 42 399 40 588 -1 811 1,04 
52 LSS 9 678 11 303 1 625 0,86 
53 Färdtjänst 956 1 141 185 0,84 
59 IFO 9 387 10 178 791 0,92 
60 Flyktingmottagande 7 125 -592 -7 717 -12,05 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 1 248 888 -361 1,41 
Summa socialnämnd 74 516 70 035 -4 481 1,06 

 

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas 

Prognos per verksamhet 

Vhtområde År Prognos År Budget År Diff 
10 Nämnd- och styrelseverksamhet 807 922 115 
26 Miljö- och hälsoskydd 108 108 0 
50 Social verksamhet gemensamt 14 735 14 994 259 
51 Vård och omsorg 111 963 108 254 -3 709 
52 LSS 27 684 28 584 900 
53 Färdtjänst 2 740 2 740 0 
59 IFO 24 617 24 677 60 
60 Flyktingmottagande 0 0 0 
61 Arbetsmarknadsåtgärder 2 630 2 280 -350 
Summa socialnämnd 185 284 182 559 -2 725 

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 807 922 115 0 
Summa  Nämnd   807 922 115 0 
41 Förvaltningsledning/Stab 410 Förvaltningsledning 10 484 10 684 200 0 
Summa  
Förvaltningsledning/Stab   10 484 10 684 200 0 
42 Bistånd 420 Bistånd 11 450 12 500 1 050 550 
Summa  Bistånd   11 450 12 500 1 050 550 
44 Vård och omsorg 440 Vård och omsorg 4 336 4 836 500 0 
44 Vård och omsorg 441 Hemtjänst Herrljunga 21 599 20 399 -1 200 0 
44 Vård och omsorg 443 Hemtjänst Ljung 13 802 12 602 -1 200 0 
44 Vård och omsorg 444 Stöd i ord.boende 12 201 10 901 -1 300 0 
44 Vård och omsorg 445 Hagen säbo 17 587 17 587 0 0 
44 Vård och omsorg 446 Hemgården säbo 22 363 21 863 -500 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 0 
46 Socialt stöd 460 Socialt stöd 2 501 2 551 50 0 
46 Socialt stöd 461 Funktionshinder 16 980 16 980 0 0 
46 Socialt stöd 463 IFO Barn och familj 8 832 11 042 2 210 0 
46 Socialt stöd 464 IFO Vuxen 18 751 16 251 -2 500 0 
46 Socialt stöd 466 Ensamkommande 0 0 0 0 
46 Socialt stöd 467 Sysselsättning 6 116 6 216 100 0 
Summa  Socialt stöd   53 180 53 040 -140 0 
Summa Socialnämnd   185 284 182 559 -2 725 550 

Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 

Prognos: -115 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 255 tkr av dessa föreslås 
användas till inköp av arbetskläder. Resterande 115 tkr används till att täcka underskott inom 
andra verksamheter 

Åtgärd:  

Förvaltningsledning och stab 

Prognos: +200 tkr. Oförändrad prognos 

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. 
Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan 
verksamhet för att där täcka vakanta tjänster. 
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Bistånd 

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

Prognos: +1050 tkr, förbättrad prognos 550 tkr 

Orsak: Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Till hösten finns 
ansökningar om gymnasieskola på annan ort. Inga ansökningar om externt LSS boende har 
inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. 

Gemensam verksamhet vård och omsorg 

Prognos: +500 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt 

Åtgärd: 

Stöd i ordinärt boende 

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet. 

Prognos: - 1300 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Skulle från Mars månad gått ner till bemanning för 8 platser då nya boende platser 
öppnade på Hagen. Trycket på korttidsboendet har inte minskat och det är inte rimligt att tro 
att vi kommer att kunna bemanna för åtta platser förrän ev efter sommaren. Därav den ökade 
prognosen. 

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 och undvika att 
köpa platser. 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 

Prognos: -2 400 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget.  

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, 
effektivisering arbetet.  

Särskilt boende, Hagen och Hemgården 

Prognos: -500 tkr, Oförändrad prognos 

4 
 

Meddelande 7



Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. På Hemgården 
finns i dagsläget ingen EC på plats som kan arbeta med effektiviseringar. På Hemgården har 
vi haft extra bemanning nattetid under en period för en boende. 

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, EC på plats från 20/6. 

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: +50 tkr, Oförändrad prognos 

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt 

Funktionshinder 

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad. 

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos 

Sysselsättning 

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

Prognos: +100 tkr Oförändrad prognos 

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få 
deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva 
utfallet. 

Individ och familjeomsorg, Barn och familj 

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

Prognos: +2 100 tkr, Oförändrad prognos 
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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: -2 500 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 prognos beräknad på en nulägesbeskrivning kommer det bli ett positivt 
resultat för året. 

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. 
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Investeringsredovisning 
PROJ Ack Utfall År Prognos År Budget År Diff 

5420 Inventarier SN 174 400 400 0 
5421 Trygghetslarm 0 600 600 0 
5422 Förstud Hemgården 0 1 250 1 250 0 
5423 Mobillås 0 1 500 1 500 0 
  174 3 750 3 750 0 

 

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Förslag finns att 
använda dessa medel till utbyte av sängar.  

 

SOCIALFÖRVALTNING 

Magnus Stenmark  Jenny Andersson  

Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

Vhtområde SCB3 
År 

Prognos 
År 

Budget År Diff 
Förändr. 
Prognos 

10 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

100 Nämnd- och 
styrelseverksamhet 807 922 115 0 

Summa  Nämnd- och 
styrelseverksamhet   807 922 115 0 
26 Miljö- och hälsoskydd 267 Alkoholtillstånd 108 108 0 0 
Summa  Miljö- och 
hälsoskydd   108 108 0 0 
50 Social verksamhet 
gemensamt 

500 Social verksamhet 
gemensamt 14 635 14 894 259 0 

50 Social verksamhet 
gemensamt 

571 Övriga insatser till 
vuxna 100 100 0 0 

Summa  Social verksamhet 
gemensamt   14 735 14 994 259 0 
51 Vård och omsorg 509 HSL 17 035 16 885 -150 100 

51 Vård och omsorg 
510 Vård och omsorg om 
äldre 92 149 88 590 -3 559 150 

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

Summa  Vård och omsorg   111 963 108 254 -3 709 250 

52 LSS 
513 Insatser enl LSS, SFB 
och HSL 27 684 28 584 900 300 

Summa  LSS   27 684 28 584 900 300 

53 Färdtjänst 
530 Färdtjänst / 
Riksfärdtjänst 2 740 2 740 0 0 

Summa  Färdtjänst   2 740 2 740 0 0 

59 IFO 
559 Vård för vuxna med 
missbruksproblematik 7 267 5 117 -2 150 0 

59 IFO 560 IFO gemensamt  543 543 0 0 

59 IFO 
569 Barn och 
ungdomsvård 7 994 10 204 2 210 0 

59 IFO 
571 Övriga insatser till 
vuxna 125 125 0 0 

59 IFO 575 Ekonomiskt bistånd 8 203 8 203 0 0 

59 IFO 
585 Familjerätt och 
familjerådgivning 485 485 0 0 

Summa  IFO   24 617 24 677 60 0 
60 Flyktingmottagande 600 Flyktingmottagande 0 0 0 0 
Summa  
Flyktingmottagande   0 0 0 0 

61 Arbetsmarknadsåtgärder 
610 
Arbetsmarknadsåtgärder 2 630 2 280 -350 0 

Summa  
Arbetsmarknadsåtgärder   2 630 2 280 -350 0 
Summa Socialnämnd   185 284 182 559 -2 725 550 
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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 

 

 

  maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 
Beläggningsgrad (%) 144 143 139 112 91 110 123 127 131 129 132 131 140 
Dygn över budget (st) 110 103 97 97 -21 26 56 67 77 66 80 75 98 
Köpt plats (st) 

        
83 53 20 0 0 
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Sjukfrånvaro 
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Övertid 

 

Övertidskostnaden minskade under april månad. Vård och omsorg som står för 82% av 
övertidskostnaden i april. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom Vård 
och omsorg. 
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Läs först!

Inledning

Prioriterade Åtaganden (PÅ)

Disponibla Resurser (DR)

Oönskade Händelser

Här fyller ni i förvaltningens eller bolagets namn, kontaktperson för RSA-arbetet och eventuella andra experter som deltagit. 
I fältet "verksamhetsbeskrivning" skrivs en kort löpande text som presenterar verksamheten, liknande det som kanske står på en hemsida under 
"Om oss". 

Till vänster längst upp skriver ni kort och konkret vad det är ni gör som är viktigt. Därefter utvecklar ni åtagandet i en  kort beskrivande  text i fältet 
till höger. Fyll i alla fält som hör till det första Prioriterade Åtagandet innan ni fortsätter med PÅ. 
Sammhällsviktig ? (Ja/Nej):  I listan väljer ni om åtagandet bedöms som viktigt för samhällets funktionalitet i stort, där ett bortfall skulle få 
allvarliga konsekvenser, eller inte.  
Kritiska Beroenden (KB):  Vad är det aktuella åtagandet beroende av för att fungera?  Försök att identifiera de viktigaste! Tänk i bl.a. 
ämnesområdena: Teknik/Maskiner, IT, Kunskap/Nyckelpersoner, Energiförsörjning, Logistik och varor, Yttre beroenden, Finansiella tjänster.. 
Precisera max 5  KB  per åtagande. Välj de som ni bedömer som viktigast för att kunna lösa just det åtagandet! 
 
När alla fält för PÅ 1 är ifyllda går Ni vidare med PÅ 2. 
Ni kan (men måste inte) fylla i max 10 åtaganden, med max 5 KB per åtagande.  

Välkommen till  Borås Stads RSA-arbete för 2015! Nedan följer lite generella instruktioner, och därefter instruktioner för respektive flik. 
 
-- Dokumentet är delvis automatiserat och uppdelat i ett antal flikar, och varje flik från vänster till höger, måste slutföras innan nästa flik påbörjas. 
-- Arbeta systematiskt från vänster till höger när Ni fyller i mallen. 
-- Redigera endast gula fält.  
-- Om ni klipper och klistrar in data till cellerna, använd alternativet "matcha målformatering" 
-- Läs instruktionerna nedan för respektive flik innan Ni påbörjar ifyllandet. 
-- Eventuella exempel skall skrivas över. 

I kolumnen till vänster visas automatiskt de Kritiska Beroenden som Ni har angett i föregående flik.  Ändra eller skriv inget i de gråa fälten (hela 
kolumn A). Börja skriv i kolumn B! 
Disponibla Resurser (DR): Här skriver ni vilket eller vilka typ av skydd som finns idag om det kritiska beroendet skulle falla bort.  
 
Ex1: KB = El  DR = Reservkraftverk  Beskr = "2 st mobila reservkraftverk med kapacitet X förvaras på 
plats Y." 
 
Ex2: KB = Nyckelperson X DR = Kommunsöverskridande samarbete Beskr = "Då Y-kommun använder samma system finns en 
överenskommelse      att kunna låna personal med motsvarande 
kompetens vid behov. " 
 
Ex3: KB = Vattenledningsnätet DR1 = Nödvattentankar  Beskr = "X antal tankar på Y kubik står i Z redo att användas" 
  DR2 = Nödvattenplan  Beskr = "En förberedd och övad plan med instruktioner för hur 

Oönskad händelse: Här ska Ni  hitta på och fylla i tre oönskade händelser (scenarier) som  skapar problem för er verksamhet.  Ämnesområden kan 
vara  Naturhändelser, Olyckor, Teknisk infrastruktur och försörjningssystem, Antagonistiska hot och social oro, eller Sjukdomar. Ni kan även se över 
redan inträffade händelser för att få inspiration. I första kolumnen skriver ni enbart en rubrik, t.ex.  "Snöstorm" 
Beskrivning av OH: Här beskriver ni händelsen så att en utomstående kan sätta sig in i scenariet, se de två färdiga händelserna längst ner för 
exempel. 
Sannolikhet: Eran egen bedömning av hur ofta händelsen inträffar. Välj ett alternativ i menyn. 
Konsekvens:  Välj det alternativ som stämmer bäst överens enligt beskrivningen nedan.  
 
Mycket begränsade:   Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot 
enskild   samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö 
 
Begränsade:  Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot flera 
  samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö 
 
Allvarliga:  Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i verksamhetens funktionalitet, 
bestående   misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö 
 
Mycket allvarliga: Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i verksamhetens 
funktionalitet,   bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom 
och miljö 
 
Katastrofala:  Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i verksamhetens funktionalitet, 
  grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö 
 
Om olika faktorer får olika konsekvenser väljer ni den med allvarligaste effekten. 
 
Osäkerhet i bedömning:  
 
Ingen osäkerhet: Massiv erfarenhet eller annat underlag talar för bedömningen och det är närmast omöjligt att bedömningen 
  skulle vara felaktig. 
 
Mycket liten osäkerhet: Omfattande erfarenhet eller annat underlag talar för den gjorda bedömningen, men det finns en viss möjlighet 
  att den skulle vara felaktig. 
 
Tydlig osäkerhet: Den bedömning som är gjord är den rimligaste, men det finns ett klart utrymme för att den skulle vara felaktig. 
 
Mycket stor osäkerhet: Det har nätt och jämt gått att göra en bedömning. Det finns ytterst lite att stödja sig på i frågan och möjligheten 
  för fel är överhängande. 
 
Avstår bedömning: En bedömning i frågan skulle vara en ren gissning. 
 
Påverkar KB (välj alla aktuella): Välj de Kritiska Beroenden som påverkas mest av händelsen. Max 10 st. 
 
Effekt på KB: 
 
Förstärkt:  Beroendet fungerar bättre eller det finns mer resurser än i vanliga fall. (T.ex. Ni vet att beroendet blir tillfört extra 
resurser i   ett nödläge, eller omfördelar personal för att stärka förmågan.) 
 
Opåverkad:  Ingen skillnad mot normaltillståndet 
 
Nedsatt:  Beroendet fungerar sämre eller det finns mindre resurser än i vanliga fall 
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Oönskade Händelser forts.

Åtgärdslista

Här bedömer Ni  verksamhetens förmåga att fullfölja era prioriterade åtaganden om de oönskade händelserna inträffar.  Till Er hjälp finns en 
sammanfattning av hur de kritiska beroendena påverkas av händelsen. 
 
God:  Verksamheten bedöms ha resurser och kapacitet att lösa de Prioriterade Åtagandena vid en Oönskad Händelse. 
 
God med vissa brister: Samhällsservice och andra uppgifter  åsidosätts i viss mån för att prioritera mer akut verksamhet. 
 
Bristfällig:  Resurserna inom verksamhetens ansvarsområde understiger kraftigt det som behövs för att lösa det Prioriterade 
Åtagandet   vid en Oönskad Händelse. 
 
Mycket bristfällig: Verksamheten står i det närmaste oförberedd. 

Baserat på den information som matats in i detta dokument  skall en åtgärdsplan för att minska riskerna skapas.  Här kan ni även skriva in 
information i fritext till Säkerhetssamordnaren som inte platsar på andra ställen i mallen. 
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Förvaltning/Bolag Herrljunga kommunTekniska förvaltningen

Förvaltningens kontaktperson för RSA Bo Persson

Övriga deltagare/expertgrupp Ledningsgrupp

Kort beskrivning av verksamheten (100-200 ord). Herrljunga kommun bedriver att antal olika kärnverksamheter som till exempel skola och äldreomsorg. Tekniska förvaltningen har till uppgift att stödja dessa verksamheter genom att se till att lokaler, utomhusmiljö och andra omgärdande saker i kärnverksamheten fungerar.

Tekniska förvaltningen har också till uppgift att bistå kommuninvånarna, bland annat med rena gator och torg, välskötta grönområden och snöröjning på vintern.

Här kan du som kommuninvånare även ansöka om parkeringstillstånd för funktionshindrade.
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Prioriterat Åtagande (PÅ) Beskrivning av PÅ Samhällsviktig? (Ja/Nej) Kritiska Beroenden (KB) Beskrivning av KB
Drift av fastigheter Säkerställa driften av fastigheter till våra kunder samt egen verksamhet. Ja el Beroende av leveranser från energibolag

va Beroende av leverans från va-bolag
Exemplet ovan ska skrivas över och ersättas med er verksamhets första Prioriterade Åtagande! värme Beroende av fjärrvärme från energibolag
Jobba åt höger, och fortsätt därefter med nästa Prioriterade Åtagande i fälten nedan. Teknisk personal Drifttekninker och fastighetspersonal för att säkerställa driften

Kommunikationer framkomliga vägar. IT. Telefoni

Lokalvård Lokalvård på förskolor Ja Personal För att kunna städa krävs personal
Utrustning Viktigt att det är rätt utrustning. Maskiner och kem
EL Flertalet maskiner är drivna av el. Kvällstid är det viktigt att se samt det är värme i lokalerna
Vatten Att städa krävs vatten

Renhållning Insamling av säck- och kärlavfall Ja Personal Entreprenörens personal, som kör bilen
Utrustning Lastbilar
Kommunikationer Framkomliga vägar

Måltid Matleveranser till äldreboende Ja el Beroende av leveranser från energibolag
va Beroende av leverans från va-bolag
värme Beroende av fjärrvärme från energibolag
Teknisk personal kockar och måltidspersonal för att säkerställa produktion
vatten för beredning,disk och städ 

Gata & Trafik Säkerställa framkomlighet på gator och allmänna platser Ja Yttre faktor, väder (snö halka vatten) Snöröjning, halkbekämpning och vattenavledning av vägarna är insatser som måste fungera 
för uppfyllande av PÅ.

Fungerande samordning huvudmän Fungerande samordning mellan de olika huvudmännen som äger vägnätet;
Trafikverket, kommunen och enskilda vägföreningar

Teknisk personal och vägmaskiner Personal och maskiner för att säkerställa framkompligheten

Tvätt Tvätt av smittad tvätt på äldreboende Ja Personal Tvättpersonal
Utrustning Tvättmaskiner och torktumlare
el Beroende av leveranser från energibolag, för utrustning
va Beroende av leverans från va-bolag
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Kritiskt Beroende (KB) Disponibla Resurser (skydd) Beskrivning av DR

Kan andra aktörer ha 
nytta av resursen 
under en kris? På vilket sätt kan resursen utnyttjas i samhället?

el Reservkraftverk mobila Verken finns tillsammans med Herrljunga elektriska och räddningstjänsten Ja
Om samma KB förekommer flera Reservkraftverk fasta Finns på tre anläggningar. Kommunhus samt två brandstationer Nej
 gånger i listan, behöver den
 endast behandlas en gång.

va Mobila vattentankar Räddningstjänsten har ett antal mobila vattentankar Ja
Herrljunga va har mobila vattentankar Ja

värme Reservkraftverk mobila Verken finns tillsammans med Herrljunga elektriska och räddningstjänsten Ja Alla anläggningar som har anslutningar
Reservkraftverk fasta Finns på tre anläggningar. Kommunhus samt två brandstationer Nej
Oljepannor På vissa anläggningar finns oljeagregat som spetsvärme vid kallt väder Nej

Teknisk personal Fasighetskötare Fast anställd personal Nej
Vaktmästare Fast anställd personal Ja Resurs för andra aktörer
Lokalvårdare Fast anställd personal Ja Resurs för andra aktörer
Ramavtal enrepenörer Stödja/täcka upp vid egen personalbrist Ja Resurs för andra aktörer
Kostpersonal Fast anställd personal Ja Resurs för andra aktörer

Kommunikationer Vägar Tillfartsvägar Ja Tillgänglig för transporter av olika slag
Scrolla hela vägen ner och kontrollera IT Datorstöd och datakommunikation Ja Erbjuda andra aktörer service vid bortfall
att inga Kritiska Beroenden har missats! Telefoni Fast och mobil Nej

Personal Externa städbolag Kalla in extern entreprenör som ersätter egen personal Resurs för andra aktörer
Omflyttning av egen personal Utnyttja personal som har uppgifter i andra lokaler Resurs för andra aktörer
Entreprenör renhållning Entrerprenör, fn Ragns-Sells, samlar in kärl- och säckavfall

Utrustning Städmaskiner och kem Finns placerade på respektive fastighet Ja Kan lånas ut vid behov
Lastbilar Finns hos entreprenör Nej

EL

Vatten Vi har 9 st 1m3 vaka containrar som kan ställas ut på lastpall, sedan kan vi köra livsmedelsvatten i våra fyra lastväxlartankar där två kan avvaras vid kris på 11 m3 styck. Vi har ett avtal med Herrljunga vatten där vi hjälper dem med denna bit så de bestämmer hur materialet skall disponeras vid en händelse.

0

Personal

Utrustning

Kommunikationer

0

0

el

va

värme

Teknisk personal 

vatten

Yttre faktor, väder (snö halka vatten)

Avtal mot externa 
entreprenörer

Möjliggör användande av kontrakterade externa styrkor (avtalade entreprenörer) Ja Resurs för andra aktörer
Räddningstjänsten Kan avhjälpa akuta situationer och problem Ja Resurs för andra aktörer

Fungerande samordning huvudmän Gatuchef i kommunen För samordning finns Gatuchef med upparbetade kontaktytor huvudmän Ja Resurs för andra aktörer

Teknisk personal och vägmaskiner

Kontrakterade externa styrkor 
(avtalade entreprenörer) 

1 Barmarksunderhåll gator och allmänna platser i tätorter (PEAB)
2 Vinterunderhåll gator och allmänna platser i tätorter (FALKS)
3 Anläggning (PER´s MASKIN) Ja Resurs för andra aktörer

Egen personalstyrka Avd Gata & Park, Arbetsmarknadsenheten, Avd Fastighet Ja Resurs för andra aktörer
Polis Trafikpolisen Alingsås, Vårgårda, Herrljunga Ja Resurs för andra aktörer
Räddningstjänsten Kan avhjälpa akuta situationer och problem Ja Resurs för andra aktörer
(Potentiella externa styrkor) (Trafikverkets driftentreprenörer (Svevia resp. NCC)) Ja Resurs för andra aktörer

0

0

Personal

Utrustning

el

va

0
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Oönskad Händelse (OH) Beskrivning av OH Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet i bedömning Påverkar KB (välj max 10 st) Effekt på KB (välj)
Brand Brand i flyktingboende 1 gång / 1-10 år Begränsade Tydlig osäkerhet el Utslagen

va Utslagen
Teknisk personal Förstärkt
Kommunikationer Nedsatt

Brand Totalbrand i  skola 1 gång / 10-50 år Allvarliga Mycket liten osäkerhet el Utslagen
va Utslagen
Teknisk personal Förstärkt
Kommunikationer Nedsatt

Längre elavbrott Äldreboende. Två dygn 1 gång / 10-50 år Mycket allvarliga Mycket liten osäkerhet el Utslagen
va Nedsatt
Teknisk personal Opåverkad
Kommunikationer Nedsatt

Fortsätt fyll i de tomma rutorna för de nedanstående två Oönskade Händelserna.

Trafikolycka - farligt gods Höstdag, tisdag kl 13:00, klart väder, 5ºC 2m/s. Lastbil med klor välter 2 km från er 
huvudsakliga verksamhet (välj exakt plats själva). Stor risk för läckage. Evakuering av 
säkerhetsradie 3 km sker. Ni behöver evakuera arbetsplatsen. Stor allmän oro bland stadens 
invånare. 1 gång / 10-50 år Mycket allvarliga Tydlig osäkerhet Yttre faktor, väder (snö halka vatten Opåverkad

Fungerande samordning huvudmän Opåverkad
Teknisk personal och vägmaskiner Nedsatt

Otjänligt dricksvatten Tidig september, vardag efter semestern, 25ºC . Värmen väntas hålla i sig 4 dagar till. Ett 
ännu okänt, giftigt ämne har spridits i vattenledningsnätet. 50% av kommunens invånare, 
inkl er verksamhet, har nu otjänligt vatten i kranen. 25 % av personalen i er verksamhet är 
sjuka. Att rengöra ledningsnätet väntas ta två dagar.
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Oönskad Händelse Påverkar Prioriterat Åtagande
Verksamhetens samlade förmåga att upprätthålla 
det Prioriterade Åtagandet vid specifik Oönskad 
Händelse

Kommentar/förklaring (frivillig)

Brand el Utslagen Drift av fastigheter God med vissa brister
va Utslagen Lokalvård Bristfällig

Teknisk personal Förstärkt Renhållning God
Kommunikationer Nedsatt Måltid Bristfällig

0 0 Gata & Trafik God
0 0 Tvätt God med vissa brister
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Brand el Utslagen Drift av fastigheter Mycket bristfällig
va Utslagen Lokalvård Bristfällig

Teknisk personal Förstärkt Renhållning God
Kommunikationer Nedsatt Måltid Bristfällig

0 0 Gata & Trafik God
0 0 Tvätt God med vissa brister
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Längre elavbrott el Utslagen Drift av fastigheter God med vissa brister
va Nedsatt Lokalvård Bristfällig

Teknisk personal Opåverkad Renhållning God
Kommunikationer Nedsatt Måltid Bristfällig

0 0 Gata & Trafik God
0 0 Tvätt God med vissa brister
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Trafikolycka - farligt gods  faktor, väder (snö halka vatten) Opåverkad Drift av fastigheter God
Fungerande samordning huvudmän Opåverkad Lokalvård God

Teknisk personal och vägmaskiner Nedsatt Renhållning God
0 0 Måltid God
0 0 Gata & Trafik God med vissa brister
0 0 Tvätt God
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Otjänligt dricksvatten 0 0 Drift av fastigheter
0 0 Lokalvård
0 0 Renhållning
0 0 Måltid
0 0 Gata & Trafik
0 0 Tvätt
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Med hänsyn till följande samlade konsekvenser
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Åtgärd Behandlar Kritiskt Beroende Ansvarig (namn) Deadline (åååå-mm-dd)
Upprätta och säkerställa rutiner för kontroll av mobila reservkraftverk el Eva Nordén 2016-06-30
Inventera mobila vattentankar va Christer Berg 2016-06-30
Funktionskontroller av anslutningar av mobila elkraftverk el Eva Nordén 2016-06-30

Säkerställ genomtänka avtal med entreprenörer utifrån riskfyllda vädersituationer Yttre faktor, väder (snö halka vatten) Urban 2016-12-31
Säkerställ kontinuerligt fungerande bemanning Gata & Trafik för samordning med övriga vägrelaterade huvudmän/aktörer Fungerande samordning huvudmän Urban 2016-12-31
Säkerställ dels samma som första punkten, och dels samverkan med Trafikverkets driftentreprenörer (Svevia resp. NCC) Teknisk personal och vägmaskiner Urban 2016-12-31

Kommentarer/tillägg/övrig info till Säkerhetssamordnaren
Vi har 9 st 1m3 vaka containrar som kan ställas ut på lastpall, sedan kan vi köra livsmedelsvatten i våra fyra lastväxlartankar där två kan avvaras vid kris på 11 m3 styck. Vi har ett avtal med Herrljunga vatten där vi hjälper dem med denna bit så de bestämmer hur materialet skall disponeras vid en händelse.
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 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
 NIELS BREDBERG  2016-06-21 
 KOMMUNCHEF  KS 207/2016 109 
   SIDA 1 AV 1 
 
 
Till 
Mats Börjesson 
c/o 
Inga-Lill Österdal 
Gulmåravägen 19 
438 33 LANDVETTER 
 

Svarsskrivelse 
 
Kommunstyrelsen har tagit emot Din skrivelse. Innehållet i Din skrivelse har 
diskuterats i Kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Arbetsutskottet vill meddela Dig följande; 
 
Miljöenheten har redogjort för ärendets hantering. Uppenbarligen föreligger ett 
missförstånd avseende ärendets förutsättningar. Ni kommer att erhålla en 
särskild skrivelse med beskrivning och förklaring av Bygg- och 
Miljöförvaltningen. 
 
VD för Herrljunga Elektriska har deltagit i överläggningarna med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter att ha utrett innehållet i de beskrivna 
felaktigheterna kommer VD, Anders Mannikoff, att återkomma till Er. 
 
Herrljunga kommuns avsikt är att alltid skapa en god relation till de medborgare 
och kommuninvånare, vilka verkar, bor och/eller kommer i kontakt med vår 
verksamhetsorganisation.  
 
De allmänna och övriga synpunkterna Ni framför i Ert brev lämnar undertecknad 
utan kommentarer.  
 
Ni är alltid välkommen till Herrljunga kommun. 
 
 
 
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef 

 
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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