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Redovisning fordran Migrationsverket 
 
Sammanfattning 
Revisorerna, genom Erik Nilstad, har genom en skrivelse daterad 2016-09-21, 
efterfrågat en bild över fordran som Herrljunga kommun har gentemot 
Migrationsverket.  
 
Frågan som ställs är huruvida det finns en fordran, storleken på den samt när den 
kommer att betalas ut från Migrationsverket.  
 
Vid delårsbokslutet 2016 har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 
21 019 346 kr på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett 
belopp Herrljunga kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara 
på frågan kring när pengarna betalas ut från Migrationsverket.  
 
Bakgrund 
Migrationsverket har under hela 2016 släpat med sina utbetalningar till landets alla 
kommuner. Totalt sett handlar Migrationsverkets skuld till kommunerna om miljardbelopp 
och man har i regeringen uppmärksammat problemen med utbetalningar till kommunerna.  
Flera ersättningar för insatser till asylsökande och för mottagande av flyktingar betalas 
ut i efterskott, efter ansökan. Detta gäller inte minst ersättningar för vård och boende för 
ensamkommande barn. I och med den stora ökningen av antalet ensamkommande barn i 
kommunernas omsorg har dessa ersättningar ökat kraftigt. Att de nu handlar om belopp 
i storleksordningen 10 miljarder innebär att de också utgör en betydande del av många 
kommuners budget. Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett väldigt 
stort antal ensamkommande barn, gör att såväl kommuner som Migrationsverket fått en 
påtagligt ökad administrativ börda. SKL har i en skrivelse daterad 2016-09-16, krävt att 
Migrationsverket betalar ut enligt ansökta belopp och i efterhand granskar fakturorna.  
 
Vid delårsbokslutet har Herrljunga kommun tagit upp en fordran på totalt 21 019 346 kr 
på Migrationsverket. Fordran bedömer förvaltningen är riktig och ett belopp Herrljunga 
kommun kan räkna med att få in. Dock kan förvaltningen inte svara på frågan kring när 
pengarna betalas ut från Migrationsverket.  
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Ekonomisk bedömning 
 
Kommunen tar inte några risker i resultatet utan har löpande tillämpat 
matchningsprincipen, vilket innebär att intäkter som överstiger kostnaderna läggs som 
en skuld i balansen för framtida kostnader för målgruppen. Principen innebär att 
verksamheten i resultaträkningen går plus minus noll, att det i balansen ligger en 
fordran på Migrationsverket samt en skuld till verksamheten för framtida kostnader.  
 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
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Protokoll  
Plankommittén sammanträde  
 
Tid: Måndag 5/9 2016  kl. 14.00-16.00  
Plats: Kommunhuset, B-sal  
 
Deltagare: 
Beslutande:  
Johnny Carlsson, ordförande (C), Christina Abrahamsson (M), Hans Malmqvist (M) 
Jarl Barkenfelt (S), Börje Aronsson (Kv). 
 
Övriga:  
Niels Bredberg, kommunchef, Katarina Frändberg, kommunarkitekt, Alfred Dubow, teknisk chef 
Elaine Larsson, tf bygg- och miljöchef, del av sammanträdet. 
 
 
Ärendelista 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna med tillägg i enlighet diskussion på 
plankommittén enligt nedan. 
 
Särskilt från tidigare protokoll 
 
1. Horsbyområdet Bobygget   

• Diskuterades framtid Bo-bygget inom detaljplanerad mark inom Horsby 1. 
Genomgång av ärendehantering avseende Horsby 1, kopplat till Bo-bygget, fortsättning på 
tidigare diskussion på Plankommittén. 

 
Plankommitténs inriktning: 
Plankommittén rekommenderar att planera för att i nyplanerat bostadsområde möjliggöra 
förverkligande av Bo-bygget inom Horsby 2 eller för området Vretagärde, om fortsatt intresse 
finnes hos föreningen Bo-bygget.  
KS ska ta upp på nästa sammanträde utifrån Tekniska nämndens uppdrag att försälja tomter i 
den kommunala tomtkön. Viktigt att intresserade av bostadsbyggande inom Horsby 1 ges 
möjlighet att förverkliga byggplaner. Ge klartecken till tekniska nämnden att påbörja 
försäljning av tomter Horsby 1. Tekniska nämnden fattar beslut i ärendet i enlighet med 
nämndens uppdrag.  

 
2. Prioritering av planeringsresursen mellan Vretaområdet och Horsby etapp 2 

• Markområdet öster om Vreta-området/Vreta gärde diskuterades.  
Verksamhetsområdet för VA ska planeras för området, om det ska byggas ut. Det medför 
konsekvenser för närboende utifrån anslutning till kommunalt vatten och avlopp.  
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Berörda fastighetsägare kan nyligen varit berröda av förändringar avseende vatten och avlopp. 
Markområdet kan omfatta 15 kommunala tomter. Markägarna är ännu ej kontaktade då 
planering ännu ej har gått in i skarpt läge.  
Frågor uppstod om kapaciteten för VA-verket?   
Behov kolla med Verksamhetsområdet VA om ev. behov av utbyggnad. 

 
VA-planen ska tas fram.  
 
Inriktning Plankommitté; 
Uppdrag till Kc att bjuda in VA-chef och VD för Herrljunga Vatten AB till nästa Plankommitté 
i oktober, avseende planering VA-område/n. 
 
Starta Horsby 2 detaljplan framtagande. 
Alternativa bostadsområden diskuterades. Återkopplingen till nuvarande ÖP-planering 
aktualiserades samtidigt. 

 
 
§ 1 Särskilda frågor Niels  

• Plankommitténs uppdrag, ansvar, roll och sammansättning – klargörande av KS-beslutet enligt 
Bilaga 2.   

• Planering hösten: Mötestider kl 1400-1600, 24/10, 5/12. 
 
 
§ 2 Detaljplaner och planprogram Katarina  
Information om pågående detaljplaner – prioriteringarna 
 

• Detaljplan Säm/Ekudden – Konsult PO jobbar med planen. Kostnaderna!  Avvakta.  
 

• Planprogrammet Herrljunga tätort har fått ok på KS.  
Diskussionsunderlaget går ut på tidigt samråd. De största fastighetsägarna inbjuds till 
samrådsmöte.  
Parkeringsutredningen ingår i uppdraget. Behov av parkeringsutrymmen.  
Konsulten tar fram skisser för parkeringsplanering. Tillkommande kostnad 14000:- på ks konto 
utveckling/prioriteringar.  

 
• Kartholmen – dialog om prioritering.  

Möte med intressenter genomfört. Kostnaderna ska fördelas för genomförandet av 
förändringen inom området.  
Herrljunga Cider återkommer med besked. Utbyggnad kan senareläggas.  
 
Reserv-/infart/utfart behövs för den tunga trafiken, enbart för användning när ordinarie väg är 
avstängd. Kräver breddning av vägen. Ägandeskapet klarläggs, vägverket involverat. 
Dagvattenproblematik.  
 
Plankommitténs inriktning: 
Fc Tekniska förvaltningen, undersöker kostnader för reservväg och kostnader för åtgärder för 
dagvattenhantering vid tillfartsväg till verksamhetsområdet. 
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• Terrazzo Loke; industri, kontor, bostäder. Första planeringsmötet genomfört.  
 
Plankommitténs inriktning 
Rådhuset Arkitekter kan omprioriteras från Kartholmen till Terrazzo/Loke. 
 

• Tallen och Linden fortsätter – Katharina. 
 

• Horsby 2 uppgraders till prioritet 1. 
 

Plankommitténs inriktning: 
 
Ang Horsby 2 
Horsby 2 – Katharina, ställ intressefrågan till konsult PO.  
Omprioritera insatserna, insatser för Horsby 2. 

 
  Bilaga: Detaljplaneprioriteringar efter plankommitténs sammanträde. 

 
 
§ 3 Översiktlig planering Niels 

Genomgång av förutsättningarna för ÖP-arbetet och arbetet med infrastrukturarbetet under 
Janna P.s ledighet. 

• Information om planering av ÖP-arbetet hösten 2016 – mars 2017 
• Information om planering av Infrastrukturarbetet hösten 2016 – mars 2017 

  
 
§ 4 Tekniskas ärenden Alfred  

• Verksamhetsplanen för VA, den långsiktiga planeringen VA. 
 

Plankommittén inriktning 
Påbörja planeringsarbetet med VA-plan. 

 
Ärenden och lägesrapport från tekniska  

 
• Tomtläget Herrljunga 

Tomtförsäljning Horsby 1, del 2, påbörjas. 
 

• Fastigheten Björken 11. Avstyckad o klar. Jonas O har nu lagfarten över tomt med 
husbyggnad. Kommunen äger resterande del. Parkeringsbehovet ska hanteras i 
parkeringsutredningen. 

 
• Fiberdragning till kommunala tomter. 

Fiberförening frågar om kommunala tomter förses med fiber till tomt.  
Fiberdragning förbereds genom Herrljunga elektriska, i tätort.  
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Tekniska nämnden har beslutat lägga tomrör/förbereda för fiberdragning, till 
kommunala tomter även i glesbygd, där så är möjligt. 

  
 
§ 5 Övriga frågor Alla  

• ICA.s parkering – Christina A.  
Diskuterades behovet av återvinningsstation och planering av förändringar avseende 
parkering bakom ICA. Markfrågan och ägandeskapet av mark påverkar 
planeringsförutsättningarna. 

 
• Vara – Samverkan. 
 Vara kommun har kontaktat Herrljunga kommun avseende utökad samverkan avseende  
 Infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. 
 Niels informerade om planeringsläget i samverkansöverenskommelse med Vara kommun. 
 
• Cykelväg Orraholmen. Elaine meddelar att bidragsansökan till cykelväg, Orraholmen, ej 

beviljats cykelvägsanslag. 
 
 

Förslag ärenden inför nästa möte 2016-10-24  
• Bjuda in VA-chef och VD Herrljunga Elektriska/Vatten AB för samråd om VA –

planering. 
• Tillse att karta över tätorterna finns anslaget på väggen i B-sal.  

Hans M ger uppdraget till Marie S. 
 
 

Utvärdering av dagens möte:  
– Var det (tillräckligt) givande, varför/varför inte?  
– Hur/vad kan vi göra för att förbättra? 

 
 
 
 
Niels Bredberg 
Kommunchef/Sekreterare vid dagens plankommitté. 
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Bilaga 1 
Detaljplaneprioriteringar 
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Bilaga 2 
 
Plankommitténs uppdrag, ansvar, roll och sammansättning 

 
Plankommitténs uppdrag, ansvar och roll 
Plankommittén ska utgöra kommunens resurs för gemensam samhällbyggnadsplanering. 
Plankommittén tar inte över någon nämnds eller styrelses ansvar avseende beslutsfattande. 
Plankommittén är en gemensam väl sammansatt och avgränsad samhällsplaneringsresurs. 
Plankommittén är sammansatt av förtroendevalda politiker i ledande ställning samt 
tjänstepersoner med chefs- och/eller nyckelfunktionsroller i 
samhällsbyggnadsplaneringsprocessen. 
 
Plankommitténs uppdrag avser samplanering av 

• Samordning av den strategiska samhällsbyggnadsplaneringen 
• Strategisk markplanering 
• Översiktlig planering 
• Fördjupade översiktplaner,  
• Tematiska tillägg till översiktsplanen 
• Bostadsförsörjningsprogram 
• Detaljplaneplanering och prioriteringar 
• Infrastruktur 
• Övriga samhällbyggnadsärenden, vilka kräver strategisk samplanering 

 
Plankommitténs sammansättning 
 
Representant i Plankommittén  Roll i plankommittén 
Kommunstyrelsens ordförande   Ordförande och sammankallande 
Kommunstyrelsens vice ordförande  Ledamot 
Bygg- och Miljönämndens ordförande  Ledamot och vice ordförande 
Bygg- och Miljönämndens vice ordförande Ledamot 
Tekniska nämndens ordförande   Ledamot 
Kommunchef Samordnare av kommunens chefer och 

sakkunniga tjp 
Planeringssekreterare Tjp sammankallande, ansvarig föredragande 

och sekreterare, föreslår dagordning och 
innehåll för plankommitténs sammanträden, 
tillika ansvarig för översiktlig planering och 
infrastruktur 

Förvaltningschef Tekniska Ansvarig chef och sakkunnig för tekniska 
förvaltningen 
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Förvaltningschef Bygg- och Miljö Ansvarig chef och sakkunnig för Bygg- och 
Miljöförvaltningen 

Kommunarkitekt Ansvarig sakkunnig Bygg- och Miljö, tillika 
planarkitekt ansvarig för planprogram och 
detaljplaner 

Adjungerade sakkunniga I särskilda ärenden av betydelse kan 
plankommittén adjungera in sakkunniga tjp 

Adjungerade kommunala bolag/stiftelse  I särskilda ärenden av gemensam karaktär 
tillsammans med de kommunala bolagens 
företrädare, ordförande och VD. 

 
 
Tillägg 
 
Vägledning avseende Rutiner för Plankommitténs sammanträden  
 
Omfattning 
- Plankommittén sammanträder minst 3 gånger per halvår 
- Varje sammanträde är ungefär två timmar långt. 

 
Förutsättningar 
- I snitt en handfull detaljplaner behöver diskuteras närmare och ytterligare några 

beröras ytligt.  
- Översiktlig planering varierar med processen, som i intensiva skeden kräver längre tid 

för dragning och diskussion men i lugnare perioder bara behöver beröras som stöd vid 
detaljplanearbetet. 

- Plandokument på översiktlig nivå tas fram eller revideras i en rullande process, vilket 
innebär att det alltid bör finnas åtminstone ett aktuellt översiktligt planärende i behov 
av diskussion. 

- Vissa ärenden kan beröra ämnen och personer utanför de vanligen representerade 
nämnderna (BMN, TKN, KS) eller utanför kommunorganisationen och bör av den 
anledningen ligga överst på dagordningen för att enklast tidsanpassa dessa ärenden.  

 
Utveckling av agendan 
- Dagordningen behöver tidssättas för att säkerställa att alla ärenden hinner dras 
- Det ska framgå vem som är dragningsansvarig för varje punkt 
- Tid för utvärdering av mötet bör avsättas på slutet 
 
Ansvar och tidplan 
- Sekreteraren har ansvar för att samordna de personer som behövs för att bereda varje 

möte 
- Externa inbjudningar behöver ske tidigt för att säkerställa deltagande 
- Beredning behöver ske i två omgångar, först cirka en månad innan mötet för ett utkast 

till dagordning, senare cirka två veckor före mötet för att fastställa dagordningen 
- Kallelse med fastställd dagordning behöver gå ut minst en vecka före möte 
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  Herrljunga 

                   måndag den 26 september 2016 
 

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

Månadsdialog 2016-09-26 
Delårsrapport 
 
Närvarande 
Jonny Carlsson, ordf. KS 
Christina Abrahamsson, vice ordf. KS 
Niels Bredberg, kommunchef 
Elaine Larsson, t.f. bygg och miljöchef 
Börje Aronsson, ordf. TN 
Osborn Eklund, vice ordf. TN 
Alfred Dubow, teknisk chef 
 Lennart Ottosson, ordf. SN 
 

Magnus Stenmark, socialchef 
Ingemar Kihlström, ordf. BN 
Bodil Jivegård, bildningschef 
Linn Marinder, controller 
Jenny Andersson, controller 
Jonathan Arnljung, controller 
Daniel Hellström, nämndsekreterare 
 

 
Mötet handlar om information och dialog om nämndens uppföljning per augusti. Frågor 
som behandlas är måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt uppdatering om väsentliga 
händelser som inträffat eller ska inträffa i nämndens ansvarsområde. 
 
Bygg- och miljönämnden 
Prognos 2016: - 79 tkr. 
 
Miljöenheten: 
Ökade renhållningstaxor genererar ett överskott. Prognosen beräknas till + 29 tkr. 
 
Räddningstjänsten: 
Beräknas till stor del bero på lägre intäkter för utbildning samt högre personalkostnader än 
budgeterat. Prognosen beräknas landa på - 270 tkr. 
 
Plan- och byggenheten: 
GIS-samordnarens tjänst delas mellan Vårgårda och Herrljunga vilket skapar en positiv 
effekt på prognosen jämfört med budget, då tjänsten endast belastar Herrljungas budget i 
nuläget. Intäkterna för bygglov kommer troligen bli högre än förväntat. Prognosen 
beräknas till + 162 tkr.  

 
Tekniska nämnden 
Prognos 2016: + 545 tkr 
 
Det budgeterade överskottet om 2 250 tkr minskar med 1 705 tkr till ett resultat på + 545 
tkr. På grund av kostsam halkbekämpning i år har tekniska nämnden fått oförutsägbara 
kostnader. Sparåtgärder har tagits fram för att åter styra budget i balans.  
 
Projekt som drivs innefattar bland annat konstgräsplanen som har färdigställts, Hagen 
etapp 3 lika så. Horsbyprojektet har kommit igång. I EPC-projektet har del två inletts. 
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  Herrljunga 

                   måndag den 26 september 2016 
 

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

Intresse finns för tomter i kommunen. I södra Horsby är tomterna redo för försäljning. 
Infrastrukturprojekt gäller bland annat GC-vägar och vägarna mellan Herrljunga-
Remmene och Herrljunga-Bergagärde. Ekologisk mat i verksamheterna ligger på 42 
% av all mat mot 35 % 2015.  

 
Socialnämnden 
Prognos 2016: - 1 285 tkr 
 
Vård och omsorg prognostiseras hamna på - 4 250 tkr, Förvaltningsledning/Stab + 1375 
tkr, Bistånd + 1700 tkr och socialt stöd - 290 tkr. Sjukfrånvaron bidrar till höga kostnader 
och nämnden håller på att ta fram plan för att minska den. Måluppfyllelsen vid delåret ser 
bra ut.  

 
 
Bildningsnämnden 
Prognos 2016: + 1083 tkr 
 
Positiva avvikelser för förskolan på 1 568 tkr samt grundsärskolan med 200 tkr och 
negativ avvikelse för förvaltningsledningen på -135 tkr och fritidshem -250 tkr. 
Resterande verksamheterna beräknas för närvarande följa budgeten. Arbetet med att 
rekrytera behörig personal, främst i Ytterby förskoleområde beräknas öka kostnaderna. 
 
Volymerna i elevunderlag för alla verksamheter visar +18 mot budget 2016 med övervikt 
främst för årskurserna 4-6 och 7-9. 
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~ ~ HERRLJU~~A KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-08-30 

SN § 96 DNR SN 67/2016 

Ersättningar för ensamkommande 

Sammanfattning 
Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl 
under tiden som barnen är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljas 
uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Kommunen 
får ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de 
som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 
års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin 
familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning. 
Herrljunga kommuns socialförvaltning har tagit fram en fördelningsmodell kring 
de statliga medlen som tillfaller kommunen utifrån tanken att en del kostnader i 
framtid kan komma i fråga. 

Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas 
utifrån att: 

• Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 2 lår 
• Att resultat lyfts efter 5 år 
• De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas 

annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller 
både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar 
inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Fördelning av schablonbelopp sker mellan Socialnämnden och Bild
ningsnämnden enligt följande: 
• 36% per barn och av erhållet schablonbelopp utbetalas till den skola där barnet går 

vid erhållande av permanent uppehålltillstånd. 
• Medlen betalas till Bildningsnämnden terminsvis i efterskott, efter att medlen utbe

talats ti 11 socialnämnden. 

• Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska 
fördelas utifrån att: 
• Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21 år. 
• Att resultat lyfts efter 5 år. 
• De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda 

än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer 
som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-08-30 

Fortsättning§ 96 
• Av de pengar som finns som överskott inom enheten ensamkommande 

ska det hanteras enligt nedan nämnda ordning: 
• Användas ti Il ett resultat i balans för enheten ensamkommande. 
• 200 kr/dygn ska läggas i but1ert till eventuella framtida kostnader inom IFO. Detta 

ska främst gå ti Il externa placeringar utanför kommunen. 
• 100 kr/dygn och barn ska läggas i buffert fOr framtida rörsörjningsslöd. 
• 50 kr/dygn och barn ska läggas i buffert 11ir framtida syssclsältning (via AME). 

Avsatta pengar märkes med aktuel It år. Finns överskott efter ovan 
nämnda avsättning läggs detta till årets resultat. Ej förbrukade medel ak
tuellt ankomstår hanteras enligt riktlinjen för över/underskott av flyk
tingmedel inom introduktionsenheten. 

Magnus Lennartsson (M) yrkar bifall till punkt 1 men föreslår att punkt 2 och 3 
återremitteras till förvaltningen för en mer genomgående bakgrund. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om hela ärendet ska avgöras idag och finner att så inte sker. 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till punkt I antas och finner att så 
ske. 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till punkt 2 och 3 återremitteras 
och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 

Justerandes sign 

/!! 

1. Fördelning av schablonbelopp mellan Socialnämnden och Bildnings
nämnden sker enligt följande: 
• 36% per barn och av erhållet schablonbelopp utbetalas till den skola där barnet går 

vid erhållande av permanent uppehålltillstånd. 
• Medlen betalas till Bildningsnämnden terminsvis i efterskott, efter att medlen utbe

talats till socialnämnden. 
2. Punkterna 2 och 3 i förvaltningens förslag återremitteras till förvaltningen 

för en mer genomgående bakgrund. 

Expedieras till: 
För l<linncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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Nossan Förvaltningsaktiebolag  

556637-5746

RESULTATRÄKNING för verksamhetsdelåret 1/1-31/8 2016

2015 2016 2016
augusti augusti Prognos

helår
Nettoomsättning 0 0 0

Företagsförsäkringar 0 -18 428 -27 642
Styrelsearvoden -38 219 -50 346 -73 086
Revisionsarvoden -16 835 -25 091 -25 091
Redovisningstjänster -18 300 -2 450 -2 450
Konsultarvoden -12 620 -14 829 -14 829
Administrativa kostnader -267 000 -334 250 -500 000

Rörelseresultat -352 974 -445 394 -643 098

Finansiella poster:
Övriga ränteintäkter 49 658 26 202 52 404
Räntekostnader och liknande resultatposter -549 059 -226 619 -248 000

Resultat efter finansiella poster -852 375 -645 811 -838 694

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag 0 0 840 000

Minoritetsandel
Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -852 375 -645 811 1 306
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BALANSRÄKNING per den 31 augusti 2016

Tillgångar 2015 2016 2016
jan-augusti jan-augusti Prognos

helår
Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav
Aktier i dotterbolag 213 501 000 213 501 000 213 501 000
Fordran dotterbolag 13 200 000 13 200 000 13 200 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 226 701 000 226 701 000 226 701 000

Omsättningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag 0 840 000
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordran 48 040 120 100 144 120
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar 0
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar 48 040 120 100 984 120

SUMMA TILLGÅNGAR 226 749 040 226 821 100 227 685 120

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000
Reservfond/Bundna reserver

Summa bundet eget kapital 100 000 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Aktieägartilskott/Fria reserver 21 100 540 21 100 708 21 100 708
Minoritetsandel
Årets resultat -852 375 -645 811 1 306

Summa fritt eget kapital 20 248 165 20 454 897 21 102 014

Summa eget kapital 20 348 165 20 554 897 21 202 014

Långfristiga skulder
Skulder till moderföretag 135 487 000 135 487 000 135 487 000
Skulder till kreditinstitut 59 650 000 59 650 000 59 650 000

Summa långfristiga skulder 195 137 000 195 137 000 195 137 000

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 862 0
Övriga kortfristiga skulder 11 263 875 11 095 341 11 346 106

Summa kortfristiga skulder 11 263 875 11 129 203 11 346 106

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 226 749 040 226 821 100 227 685 120
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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.  

 

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-augusti 
2016 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Totalt perioden 11 125 10 62 28 13 44 21 

Varav unika 10 119 9 51 23 13 43 18 

IN-flöde, årets nya 6 83 7 62 17 13 27 17 

UT-flöde 8 63 3 37 16 10 27 9 

 
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.     
 
Ackumulerat 
antal i AKTIV 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
 

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

kvinnor 10 42 7 24 15 7 9 

män 15 22 11 22 21 2 6 

total 25 64 17 46 36 9 15 

budgeterat årsvis 20 100 20 50 40 40 20 
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Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad: 
 
 

  
Inregistrering Utregistrering 

 

 
Kön 

 
Antal 

 
Antal 

Januari Kvinna 16 13 
  Man 7 3 
Totalt Januari   23 16 

Februari Kvinna 17 11 
  Man 9 3 
Totalt 
Februari   26 14 

Mars Kvinna 17 17 
  Man 13 11 
Totalt Mars   30 28 

April Kvinna 27 12 
  Man 19 7 
Totalt April   46 19 

Maj Kvinna 29 16 
  Man 22 15 
Totalt Maj   51 31 

Juni Kvinna 15 27 
  Man 2 10 
Totalt Juni   17 37 

Juli Kvinna 4 6 
  Man 4 2 
Totalt Juli   8 8 

Augusti Kvinna 25 20 
  Man 14 6 
Totalt Augusti   39 26 

Totalt 
perioden   240 179 

 
  
Slutrapporterna för analys- och planeringsfasen för projekten Point och Space har granskats 
och godkänts av ESF.  
 
Point påbörjade sin genomförandefas 1 maj, de första deltagarna började startade i sju 
kommuner i mitten av maj medan de i Bollebygd startar senare.   
 
Space inleder genomförandefas 1 augusti och projektets första grupp deltagare startade i 
slutet av månaden.    
 
 
 

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. 
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Ekonomisk uppföljning och prognos 

Resultaträkning: 

 
utfall jan-aug 2016 

 Intäkter 
  

 
Space 559 493,00 

 
 

Point 300 927,00 
 

 
Öres- och kronutjämning -0,69   

Summa Verksamhetens intäkter 860 419,31 
 

    Kostnader 
  

 
Arvoden -64 784,91 

 
 

Reseersättning -36 809,59 
 

 
Sociala avgifter -22 565,26 

 
 

Övriga Personalkostnader -229 599,61 
 

 
Verksamhetsanknutna kostnader -9 597 341,88 Not 1 

 
Lokalkostnader -12 922,00 

 

 
Övriga kostnader -402 157,96 Not 2 

Summa Verksamhetens kostnader -10 366 181,21 
 

RES1 Verksamhetens nettokostnad -9 505 761,90   

 
Erhållna bidrag från huvudmännen 11 779 365,00 

 
 

Övriga finansiella intäkter 12,00 
 

 
Övriga finansiella kostnader -1 624,43 

 Summa Finansiella intäkter/kostnader 11 777 752,57 
 

    RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 2 271 990,67   

    

    NOTER 
  Not 1  Verksamhetsanknutna kostnader 
  5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -26 137,65 

 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -8 999 131,56 
 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -257 314,46 
 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -4 455,57 
 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -117 551,41 
 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -23 998,00 
 

5544 
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och 
konferenskostnader -165 110,23 

 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -880,00 
 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -2 763,00 
 

 
Summa: -9 597 341,88 

 

    Not 2  Övriga kostnader 
  6419 Övriga förbrukningsinventarier -811,00 

 6451 Kontorsmaterial -1 571,20 
 6471 Trycksaker -445,00 
 6911 Kostnader för information och  -266,82 
 7071 Representation (ej personal) -2 243,70 
 7212 Tele, mobil -5 194,33 
 7541 IT-tjänster -204,00 
 7551 Konsultarvoden spec utredn -43 394,00 
 7599 Övriga tjänster -332 843,00 
 7619 Övriga kostnader -15184,91 
 

 
Summa: -402 157,96 
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BALANSRÄKNING jan-aug 2016 
    

       Sjuhärads Samordningsförbund 
    

       

   

Ingående 
balans Förändring 

Utgående 
balans 

 
   

2016-01-01 
 

2016-08-31 
 TILLGÅNGAR 

     
       Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 

 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 
 

       Omsättningstillgångar 
    

  
Kortfristiga fordringar 2 079 183,00 -574 445,00 1 504 738,00 Not 1 

  
Likvida medel 5 843 170,59 1 844 397,25 7 687 567,84 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 7 922 353,59 1 269 952,25 9 192 305,84 
 

       SUMMA TILLGÅNGAR 7 922 353,59 1 269 952,25 9 192 305,84 
 

       EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER 
    

       Eget kapital 
     

  
Eget kapital 2 585 916,17 0,00 2 585 916,17 

 

  
Periodens resultat 0,00 2 271 990,67 2 271 990,67 

 Summa Eget kapital 2 585 916,17 2 271 990,67 4 857 906,84 
 

       Skulder 
     

  
Kortfristiga skulder 5 336 437,42 -1 002 038,42 4 334 399,00 Not 3 

Summa skulder 5 336 437,42 -1 002 038,42 4 334 399,00 
 

       SUMMA EK, AVS. och SKULDER 7 922 353,59 1 269 952,25 9 192 305,84 
 

       
       
       
  

NOTER 
    

 
Not 1:  Kortfristiga fordringar 

    
 

1687 Redovisningskonto, moms 32 238,00 
   

 
1712 Upplupna intäkter 1 472 500,00 

   
  

Summa: 1 504 738,00 
   

       
 

Not 2: Likvida medel 
    

 
1930 Bankgiro 5 601 573,51 

   
 

1970 Särskilda bankkonton 2 085 994,33 
   

 
Summa: 7 687 567,84 

   
       
 

Not 3: Kortfristiga skulder 
    

 
2411 Leverantörsskulder -3 595 282,00 

   
 

2711 Innehållen personalskatt -1 510,00 
   

 
2931 Upplupna sociala avgifter -1 436,00 

   
 

2992 Förutbetalda intäkter -736 171,00 
   

  
Summa: -4 334 399,00 
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Uppföljning per kostnadsställe: 
 
Förbundsmedel Nettokostnad och finansnetto i tkr  Utfall Budget 
    jan-aug helår 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -123 -200 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) -92 -200 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)  -592 -1 550 

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

3001 Verksamheter i Borås -2 700 -4 050 

3002 Aktiv hälsa i Borås  -400 -600 

3004 Sociala företag, coachande administration/utbildning -265 -500 

3005 Utbildning/Utveckling 25 -200 

3006 Gröna Vägen i Borås  -800 -1 200 

3007 Aktiv hälsa i Mark -117 -175 

3008 Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark  -1 198 -1 797 

3010 Aktiv hälsa i Bollebygd -50 -75 

3011 Ny Kraft Bollebygd -287 -430 

3012 Aktiv hälsa i Svenljunga  -75 -75 

3013 Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga  -354 -532 

3015 Ny kraft i Tranemo (Byggstenen) -404 -607 

3016 Ulricehamns Arbetscenter -606 -1 211 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet -327 -653 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet -182 -546 

3020 Tranemo Aktiv hälsa -25 -75 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa -75 -150 

3033 Över Gränserna -290 -300 

  Inriktning nyanlända 0 -2 398 

  Medfinansiering till ESF Projekt 0 -100 

Summa -10 368 -17 668 

 
 
Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.     
Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat och eget ingående kapital är 
planerat att kvarstå som reserv för oförutsedda händelser.  
 
    
Sammanställning budgeterade medel 2016 
    
Medlemmarnas tillförda medel -17 668 
Finsam 9.0 -500 
ESF -9 730 
Summa -27 898 
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Projekt Nettokostnad  Utfall budget 
      externa 
    jan-aug intäkter 

3036 Uppåt-framåt -129 -500 

 Not 1 Space -458 -1 714 

 Not 2 Point -844 -8 016 

Summa -1 431 -10 230 

 
Not 1:  3040 analys, 3041 genomförande, 3042 schablonbaserad 
Not 2:  3043 analys, 3044 genomförande, 3045 schablonbaserad 
 
ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska 
redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten 
omfattar därför tre kostnadsställen vardera enligt ovan. 
 
 

Ytterligare ekonomiska sammanställningar upplysningar: 

 
Medlemsanslag i kr   
    

Försäkringskassa 4 417 024 

Arbetsförmedlingen 4 417 024 

Kommuner 4 418 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 417 000 

Totalt 17 669 048 
 
 
FINANSIERINGSANALYS, jan-aug 2016  

    
      Löpande verksamhet 

   
Kontroll (Se Balansrapporten) 

 
Årets resultat 2 271 990,67 

 
UB Likvida medel 7 687 567,84 

Kassaflöde från löpande verksamhet 2 271 990,67 
 

IB Likvida medel 5 843 170,59 
Förändring av 
rörelsekapital 

   
Summa: 1 844 397,25 

 
Kortfristiga fordringar 574 445,00 

   
 

Kortfristiga skulder -1 002 038,42 
   Förändring av rörelsekapital -427 593,42 
   

 
Investeringar 0,00 

   Investeringsnetto 
 

0,00 
   

 

Långfristiga 
fordringar 0,00 

   
 

Långfristiga skulder 0,00 
   Finansieringsnetto 

 
0,00 

   FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 844 397,25 
   

       

 
Samman-
fattning 

Utfall               
jan-aug 2016 
Belopp i tkr 

Utfall jan-aug        
2015 

Belopp i tkr 

1.Nettokostnad 
och finansnetto 

-9 507 -7 820 

2.Bidrag 11 779 10 180 

3.Resultat  2 272 2 360 

4.Utgående EK 4 858 6 529 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 
Sid 2 

Juslerandes sign 

SN § 111 DNR SN 50/2016 

Delårsbokslut 2016-08-31 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet är en sammanställning överresultatet för de åtta första månader
na av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål 
som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos, både över måluppfyllelse 
och en ekonomisk prognos för helåret. 

Per den 31 augusti 2016 har socialnämnden en periodiserad budget på 122 060 
tkr. Utfallet för samma period uppgår till 119 055 tkr vilket ger en budgetavvi
kelse per 2016-08-31 på 3132 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader 
har här gjorts för att få ett rättvisande utfall. 

Prognos för socialnämnden visar på ett underskott på 1 285 tkr för helåret 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-14 
Delårsrapport 2016-08-31 (bilaga SN § 111) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Delårsbokslut 2016-08-31 godkänns och lämnas vidare till kommunfull
mäktige. 

• Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Delårsbokslut 2016-08-3 l godkänns och lämnas vidare till kommunfull

mäktige. 
2. Beslutet justeras omedelbart. 

Expedieras till: 
För )dinnedom till: 

Kommunfollmnkrigc 
Ekonomiavde lningen 
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Inledning/Sammanfattning  
 
Under året har Implementeringsarbetet med socialtjänsteplanen löpt på, vissa enheter har på grund av 
avsaknad av enhetschef inte kunnat följa lagd tidsplan. De ständiga bytena av enhetschefer påverkar 
förvaltningen negativt. De styrdokument som är framtagna och skall vara behjälpliga i verksamheterna 
för det fortsatta kvalitetsarbetet blir inte implementerade, Förvaltningen tappar fart vid varje chefsbyte, 
den nya chefen skall sätta sig in i arbetet och verksamheten, detta till trots så har vi förbättrat oss inom de 
områden vi valt att prioritera. Sjukskrivningarna fortsätter dock att ligga på en för hög nivå, 
Förvaltningen har budgeterat för en sjukfrånvaro på 5,5% medan den faktiska siffran ligger på 9,8% där 
varje procentenhet motsvarar ca 1 miljon kronor.  

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från 
föregående prognos. Underskottet beror på ökade volymer i vissa verksamheter medan andra 
verksamheter har lägre volymer än budgeterat. Högre sjukskrivningstal än vad som budgeterats är 
ytterligare en orsak, vakanta tjänster och chefsbyten bidrar också till prognosen. 
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Ansvar och uppdrag 

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning 
och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt 
inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och 
deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som 
till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och 
sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen. 

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

Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31  
 

Nämnd och förvaltningsledning  

Per sista augusti landar socialförvaltningen på ett prognostiserat underskott på 1 285 tkr. Det är främst 
korttidsenheten, hemtjänsten och IFO vuxen som står för underskottet. Två verksamhetschefer har under 
våren sagt upp sig. Rekrytering och tillsättning är klar och verksamhetscheferna tillträder under hösten. 
Kommunen har under året anställt en integrations koordinator, tillträde under sommaren 2016.  

Bistånd  

Enheten är nu nästan fullbemannad när en handläggare tillkommit. Arbetet med att jobba fram bra rutiner 
för vård och omsorgsplanering från sjukhus via videosamtal pågår.  

Vård och omsorg  

Tre enhetschefer inom vård och omsorg har under våren sagt upp sig, rekryteringar har genomförts och 3 
nya enhetschefer har rekryterats plus en biträdande på hemgården (denne tillträdde aldrig sin tjänst). 
Förändringsarbetet som påbörjades förra hösten (med utgångspunkt förbättra ekonomi, arbetsmiljö samt 
kvalitet) inom hemtjänsten har stannat upp (avser Herrljunga), personalavdelning och facklig 
organisation har kopplats in, därutöver har även en ombudsman från kommunal deltagit i arbetet. Arbetet 
bör återupptas så fort den nya enhetschefen finns på plats. I förbättringsarbetet kommer man att arbeta 
med allt från schemaläggning till effektiviseringar men också med att förbättra kontinuitet genom att 
schemalägga i mindre kontaktgrupper för att på så sätt öka kvalitén. Ekonomiskt så dras fortfarande 
framförallt hemtjänsten Herrljunga med ett underskott, underskottet är däremot betydligt mindre än 
motsvarande tid 2015. Det ekonomiska underskottet är främst beroende på höga sjukskrivningstal. 
Hemtjänstlokalen i Ljung har under våren byggts om efter personalens och verksamhetens behov. 
Ombyggnationen har förbättrat arbetsmiljön för personalen och enhetschefen. 
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En ny avdelning om 5 platser har under våren öppnats på Hagens äldreboende. Under sommaren har ett 
antal feriearbetare arbetat på våra boenden och ordnat aktiviteter för de boende. Förvaltningens 
korttidsenhet med en budget på 8 platser har under hela året haft stora överbeläggningar och 
förvaltningen har varit tvungna att köpa platser i Vårgårda.  

Socialt stöd  

Inom Socialt stöd finns det fem enhetschefer. Under försommaren har två enhetschefer sagt upp sig och 
en enhetschef rekryterades till tjänsten som verksamhetschef. Rekrytering och tillsättning av de tre 
enhetschefstjänsterna är klara och de påbörjar sina tjänster under hösten. 

Hela verksamheten inom socialt stöd verkar för att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer 
anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. Socialtjänstplanen implementeras inom varje 
enhet. Idag består socialt stöd av: IFO vuxen, IFO barn och familj, Sysselsättning, Funktionshinder samt 
en enhet för ensamkommande. 

Det kommer vid lönerevisionen under sommaren ske titelbyten på medarbetare inom funktionshinder och 
medarbetare på boenden för ensamkommande. 

Funktionshinder verksamheten är stabil. Det var under vårens första månader ett ärende som tog en del 
resurser i anspråk. Det finns idag lediga platser på bostad med särskild service avseende Ljung. Arbetet 
med att införa en evidensbaserad metod på Nästegårdsgatans boende är påbörjad och ska utvecklas under 
året. Verksamheten har haft fortbildning inom åldrande och funktionshinder samt inom kost och mat. Det 
finns idag två tjänster som stödpedagoger inom boende för LSS. Det har varit svårrekryterat så dessa är 
vakanta. Herrljunga har tillsammans med andra kommuner i Sjuhärad varit delaktig att starta upp en 
stödpedagog utbildning som börjar i höst och är belägen i Borås. 

Daglig verksamhets deltagare minskar i antal. Detta gör att resurser flyttas från verksamheten och till 
Nästegårdsgatan där behoven ökat. Även på arbetsmarknadsenheten minskar antal deltagare, detta på 
grund av att arbetslösheten minskar. 

IFO barn och familj arbetar med att anpassa verksamheten efter det läge som råder i landet kring 
rekrytering och att få behålla socialsekreterare. Det finns i dagsläget inga sökande till de lediga 
tjänsterna. Under året har väldigt få placeringar gjorts vilket är en unik situation. Detta beror dels på bra 
arbete med andra insatser men också att ärenden av den sort som behöver institutionsvård har minskat. 

IFO vuxen har under året arbetat med att rekrytera personal inom de olika delarna. Introduktionsenheten 
har under våren haft det tufft bemanningsmässigt men en ny planering för hösten är gjord. Handläggning 
och myndighetsutövning för målgruppen psykiatri och missbruk har under våren varit underbemannad 
och en inhyrd handläggare har hanterat ärenden.  

Ensamkommande enheterna har arbetat med att få struktur och ordning. Det var ett pressat läge i slutet av 
2015 som gjorde att man fick lägga tid och engagemang på att anpassa verksamheten efter de stora 
volymökningarna. Hittills i år har kommunen fått tre anvisningar av ensamkommande barn, vilket är 
färre än förväntat. Det finns idag tre enheter med tillsvidareanställd personal och en samordnare på varje 
enhet. 
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Framtid 
Nämnd och förvaltningsledning  

Hösten ser ut att bjuda på en hel del utmaningar, då främst på grund av att vi sedan i juni månad inte haft 
några verksamhetschefer på plats samt att äldreomsorgen har 3 nya enhetschefer och socialt stöd har 3 
nya. På det hela berör detta oss negativt i form av att vi har tappat fart. Beslut tas idag enbart av 
socialchef utan att, i många fall, ha nödvändiga grund/förkunskaperna. Vi har vidare bara en funktion 
som kan skriva tjänsteskrivelser och göra utredningar och detta begränsar oss kraftigt i det dagliga 
arbetet. 

Bistånd  

Under 2016 kommer biståndsavdelningen (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fortsätta arbeta 
med 

• Förbättra beställningarna till utförarna. Tydligare, lättare att förstå, rätt tidsatta 
• Ta fram ett sätt att mäta och följa upp kvalitet 
• Utveckla teamsamverkan 

Handläggarna är i behov av bättre kontorslokaler både av arbetsmiljöskäl och för att vara tillgängliga för 
besök från medborgarna. 

Vård och omsorg  

Det finns ett stort behov av en ny etapp på Hagen. Detta för att möta det ökade behovet som vi ser idag 
samt för att minska överbeläggningen på korttidsboendet. Hösten kommer i övrigt att innebära en nystart 
på förändringsarbetet i Herrljunga hemtjänst tätort och landsbygd. Detta arbete har legat nere sedan april 
månad då den dåvarande enhetschefen slutade. Arbetet med att implementera socialtjänstplanen har på 
många enheter också stannat upp på grund av chefsbyten och där måste arbetet fortskrida. En 
utbildningsdag för de nya cheferna är inplanerad under september månad. 

Socialt stöd  

Under 2016 kommer socialt stöd (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fokusera på följande fyra 
områden: 

• Arbeta för att rekrytera och behålla personal  
• Budget i balans. Fokus på IFO vuxen där kostnader har ökat de senaste två åren. 
• Integration av ensamkommande barn/ungdomar 
• Arbeta för att minska sjukfrånvaron  

Förslag till nya ersättningsnivåer för ensamkommande gör att verksamheten måste ses över för att kunna 
hålla budget. Avtalet för ensamkommande är uppsagt av Migrationsverket och löper ut 2017-03-31. 
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Mål 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

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

 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

 

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

 
 

 

 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

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

Alla har en genomförandeplan. 
Innehållet kan förbättras.  Följs upp i 
SKL´s öppna jämförelser, denna 
mätning är ännu inte publicerat. 

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

  

 

Mätningen i Öppna jämförelser är inte 
publicerat.  

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan. 

  

Ingår numera i arbetsplanen 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

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

Mätningen i Öppna jämförelser är inte 
publicerat. 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

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

  

Bara inom AMEs projekt har flera 
personer kommit i egen försörjning 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

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

  

Avvikelse från budget 160831:  

+3 132 tkr 

Prognos: -1 285 tkr 

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

Avvikelse från budget 160831:  

+6 147 tkr 

Prognos: +7 548 tkr 

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

  Följs endast upp kommunövergripande. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska 
minska. 

  

Inkluderar även långtidsjukfrånvaro. Sn 
har minskat med 5% jämfört med 
samma period föregående år. Antal 
sjukfrånvarodagar/anställd 
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Verksamhetsmål 
Lämnas ej vidare till KF 

Ekonomi 

Drift 
RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
(tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Intäkter -30 388 -42 875 -70 345 -70 445 100 
Summa intäkter -30 388 -42 875 -70 345 -70 445 100 
Personalkostnader 101 196 109 090 165 353 167 003 -1 650 
Lokalkostnader, energi, VA 8 023 11 109 19 059 19 059 0 
Övriga kostnader 40 938 41 460 72 540 72 275 265 
Kapitalkostnad 192 144 248 248 0 
Summa kostnader 150 349 161 802 257 200 258 585 -1 385 
Summa Nettokostnader 119 961 118 928 186 855 188 140 -1 285 
Kommunbidrag 120 152 122 060 186 855 186 855 0 
Resultat 191 3 132 0 -1 285 -1 285 

 

Organisatorisk fördelning 

RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
(tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Nämnd  325 302 922 742 180 
Förvaltningsledning 5 783 5 369 11 444 10 069 1 375 
Bistånd 7 733 5 689 12 620 10 920 1 700 
Vård och omsorg 71 969 72 566 107 945 112 195 -4 250 
Socialt stöd 34 151 35 000 53 924 54 214 -290 
Summa verksamhet 119 961 118 928 186 855 188 140 -1 285 

 

 

 
  

6:2 Antalet medarbetare med önskad 
sysselsättningsgrad ska öka. 

  

Andelen inom socialförvaltningen har 
minskat från årsskiftet med 1%. 

Verksamhetsmål Uppfyllt 
per 
160831 

Prognos 
2016 

Kommentar 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör  

  

Kontinuiteten inom hemtjänsten har 
förbättrats jämfört med föregående 
mätning men har inte nått målet.  
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Fördelning på verksamhet 

RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
(tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Nämnd- och styrelseverksamhet 325 302 922 742 180 
Miljö- och hälsoskydd 84 -47 108 108 0 
Social verksamhet gemensamt 6 347 6 535 15 885 14 360 1 525 
Vård och omsorg 73 826 74 737 110 868 114 388 -3 520 
LSS 18 904 17 909 28 999 27 599 1 400 
Färdtjänst 1 665 1 522 2 740 2 740 0 
IFO 17 512 16 498 24 978 25 948 -970 
Flyktingmottagande 29   0 0 0 
Ensamkommande 0 -32     0 
Arbetsmarknadsåtgärder 1 270 1 504 2 355 2 255 100 
Summa verksamhet 119 961 118 928 186 855 188 140 -1 285 

 

Kommentar till utfall och prognos drift 
Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från juli 
månads prognos. Förbättringen finns bland annat inom bistånds verkställighet av LSS insatser. Inga 
ansökningar finns om elevhem till hösten.  

Korttidsenheten äldreomsorg har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser 
av Vårgårda kommun, 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). Hemtjänsten prognostiserar ett underskott men förbättrar sin prognos 
jämfört med föregående månad. Hög sjukfrånvaro och lägre direkt brukartid än budgeterat är de främsta 
orsakerna till underskottet. Hemgården redovisar också ett underskott, främst beroende på hög 
sjukfrånvaro. 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet 
kring ansökningar om assistans där Försäkringskassan står för merparten av kostnaden. Prognosen är +-0 
men avslås dessa ansökningar kommer prognosen försämras, i värsta fall med 750 tkr. 

Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att 
placera så kostnadseffektivt som möjligt men brist på handläggare försvårar möjligheten att arbeta med 
hemtagningar och omplaceringar. 

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. 

Ensamkommande barn är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten redovisar ett överskott per 2016-
08-31 på 14 000 tkr. Avtal är tecknat att ta emot ensamkommande pojkar 15-18 år. 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. Hittills i år har 3 nya ungdomar anvisats till kommunen samt att 2 har fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). 

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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Investeringar 

INVESTERINGAR Utfall Budget Ombudg Summa 
Budget Prognos Avvikelse 

Belopp netto (tkr) 2016-08-31 2016 etering 2016 2016 helår 
Omb. Hagen 3,4 3 593 7 510 1 831 9 341 3 593 5 748 
S:a investeringar gm 
TN 3 593 7 510 1 831 9 341 3 593 5 748 

Inventarier 270 400 600 1 000 1 000 0 
Mobillås 0 1 500 -1 500 0 0   
Digitala trygghetslarm* 0 600 -600 0 0 0 
Hemgården 0   2 650 2 650 2 650 0 
Förstudie flytt korttid 0   100 100 100 0 
S:a investeringar egna 270 2 500 1 250 3 750 3 750 0 

 

Kommentar till utfall och prognos investeringar 

Ombyggnad Hagen 
Hagen etapp 3 är klar och inflyttning har skett under våren. Etapp 4 är framflyttad på obestämd tid då 
förskolan har svårt att få andra lokaler. Etapp 3 blev dyrare än budgeterat men tanken är att budget för 
etapp 4 täcker upp detta överskridande. 

Inventarier  
Budget är flyttad hit för att täcka utbyte av sängar, inventarier till etapp 3. Budgeten ska även täcka inköp 
av diverse behov av utbyte av möbler inom alla verksamheter inom socialförvaltningen 
(ensamkommande undantaget) 

Hemgården 
Tekniska har uppdraget att rita och beräkna kostnaden för ombyggnationen av 13 hygienutrymen på 
Hemgården som är underkända av arbetsmiljöverket. I detta ska även en förtätning med en lägenhet 
göras. Administrationslokaler är inte påbörjat. 

Förstudie flytt korttid 
Ett första styrgruppsmöte har hållits. 

Personal 
Januari tom juni 2016 

  % sjuktal  
Total t om juni 

Sjuktal % – lång  
> 60 dgr av tot sjuktal 

Andel heltid % juni 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Kvinnor 7,02 % 8,89 % 34,18 % 54,88 % 48 % 46 % 

Män 6,20 % 6,86 % 34,94 % 25,74 % 78 % 74 % 

Totalt 6,91 % 8,52 % 34,28 % 50,57 % 51 % 48 % 
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ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN  

NYCKELTAL ANALYS ÅTGÄRDER 

Sjukfrånvaro 

 

Det har funnits ett stort ekonomiskt 
underskott inom Socialförvaltningen som 
förvaltningen har arbetat med under lång 
tid. Detta arbete har påverkat de anställda 
som har känt av en ökad arbetsbelastning. 

Hemtjänsten Herrljunga tätort landsbygd 
har en hög sjukfrånvaro i jämförelse med 
motsvarande period föregående år. Även 
Hemgården har ökat i jämförelse med 
förra perioden. 

Det finns ett flertal rehabärenden inom 
Socialförvaltningen som inte är 
påverkbara p.g.a. sjukdomsförloppet. 

Verksamheterna har haft stor omsättning 
på chefer och har just nu ett antal nya 
chefer. 

Insats från arbetsgivaren gällande sjukfrånvaron har 
gjorts under våren och fortsätter under hösten med 
punktinsatser där verksamheten ser att det behövs. 

 

Alla chefer går just nu igenom sjukskrivningar på 
enheten och fokus ligger dels kring medarbetare med 
många korttidsfrånvarotillfällen och dels kring de med 
en lång sjukfrånvaro. 

Överlämning till nya chefer har skett och sker med stor 
omsorg då det är av största vikt att alla 
rehabiliteringsärenden fångas upp. 

För att få chefer inom vård och omsorg att stanna en 
längre tid inom Socialförvaltningen har det förstärkts 
med administrativt stöd som avlastning för chef. 

På personalenheten kommer det tillsättas en 
samordningsansvarig för sjukfrånvaro som ska jobba 
tillsammans med FK och Vårdcentralen. 

Socialförvaltningen önskar att personalenheten ska 
jobba mer förebyggande kring sjukfrånvaro samt att 
försöka bli en attraktiv arbetsgivare/stärka varumärket. 

Andel 
heltidsanställda 

 

 

 

Inom förvaltningen är det 340 anställda. 
Det är 173 av dessa som har deltid och av 
dessa 173 vill 13% av medarbetare ha 
heltid. Det finns dessutom några som vill 
öka tjänstgöringsgraden och några som 
vill minska sin tjänstgöringsgrad. 

I verksamheterna ställs frågan om den anställda är 
nöjda med sin sysselsättningsgrad, 2016-08-31 var 
87% nöjda. 

De som vill ha ökad tjänstgöringsgrad får det i takt 
med att utrymme ges inom verksamheterna. 
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Endast till nämnd 

Nämnd och förvaltningsledning  

Mål  

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet 

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

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

Ledningen och nämnd 
säkerställer detta genom 
internkontroll.  

Internkontroll genomförs under 
året och presenteras för nämnden 
i början av 2017. 

Långsiktigt hållbar kommun- 
bättre miljö 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan. 

Den 1 maj har samtliga enheter 
upprättat en miljöhandlingsplan 
som sammanställs och 
presenteras för nämnd i juni.  

Alla enheter har en upprättad 
miljöhandlingsplan men denna 
har inte sammanställts och 
presenterats för nämnd. 

Bättre Bemötande 

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

Socialtjänstplanen skall vara 
implementerad senast 30 juni på 
samtliga enheter. 

Socialtjänstplanen är inte 
implementerad på samtliga 
enheter, detta på grund av 
chefsomsättning. 

Ökad sysselsättning 

4:1 Öka möjlighet till syssel-
sättning som ska leda till arbete. 

5 praktikplatser skall tas fram.  Arbetet klart. 

Budget i balans 

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

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

Månatlig budgetuppföljning- 
enhetschef samt 
biståndshandläggare, samt 
enhetschef och controller. 
Konsekvens/åtgärder skall i 
samband med underskott 
presenteras på mötet med 
controllern, i samarbete med 
verksamhetschef.  

Arbetet går som planerat 
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Ekonomi 
DRIFT Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Socialnämnd 325 302 922 742 180 
Politiska prioriteringar 0 0 0 0 0 
Summa verksamhet 325 302 922 742 180 

      DRIFT Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Förvaltningsledning 2 727 2 816 5 636 4 886 750 
Stab 3 056 2 554 5 808 5 183 625 
Summa verksamhet 5 783 5 369 11 444 10 069 1 375 

 

Kommentar till utfall och prognos drift 
På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. 230 tkr av dessa har 
beslutats att användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts kommer en lägre kostnad belasta 
2016 än tidigare prognoser, därför har summan reviderats ner något. Resterande 140 tkr används till att 
täcka underskott inom andra verksamheter. Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett 
överskott på 40 tkr. 

Förvaltningsledning redovisar en avvikelse mot budget för perioden 160101-160831 på 2 072. Ej utförda 
inköp samt vakanta tjänster är några orsaker. Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har 
lagts här och läggs som positiv prognos och matchar därmed underskott på övriga verksamheter med 
kapitalkostnader/hyror. Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling har justerats tillbaka 
till socialnämnden. Dessa medel skulle användas till att finansiera inköp av arbetskläder. Då detta 
senarelagt justeras prognosen upp med 325 tkr. Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då 
ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster. 

Medarbetare 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska 
minska. 

6:2 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska 
öka 

Varje månad skall en åtgärdsplan 
lämnas in från de enheter som 
inte håller uppsatt 
sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen 
skall innehålla gjorda och tänkta 
åtgärder. 

Varje enhetschef arbetar med 
denna fråga 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka kvaliteten 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör 

Uppföljning genom 
egenkontroll/internkontroll av de 
av verksamheten valda 
mätparametrarna i öppna 
jämförelser. 
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Bistånd 

Mål  

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet 

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

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

 

Arbeta efter IBIC (individens 
behov i centrum) 

Implementera socialtjänstplanen 

Ta fram och använda relevant 
information 

Ansvar: Personal och 
verksamhetschef 

Haft möte med EC, teammöte 
hemma hos brukare. 

Information tas fram och delas ut 
Ny information till brukare från 
annan kommun klar 
Samsynsmöte med hemtjänst 
genomfört  

Riktlinje färdtjänst antagen av 
Socialnämnd ska till KF Riktlinje 
avgifter pågår 

Långsiktigt hållbar kommun- 
bättre miljö 

2:1 Enheterna ska ha en 
upprättad miljöhandlingsplan 

Följa upp enhetens miljöplan. 

 Ansvar: Verksamhetschef 

Uppföljd 

Bättre Bemötande 

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

Implementera socialtjänstplanen 

Ansvar: Personal och 
verksamhetschef 

MI utbildning beställd 

Ökad sysselsättning 

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

Vara delaktig i om det finns 
praktikanter som kan utföra 
administrativa uppgifter. 

Ansvar: Verksamhetschef 

Fungerar 

Budget i balans 

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

Månadsuppföljningar med 
hemtjänstcheferna 

Uppföljning av beslut sker 
strukturerat 

Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 

Ja 

Medarbetare 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar 
ska minska. 

 

Arbeta aktivt med 
sjuk/rehabiliteringsprocessen 

Fungerar 
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Ekonomi 
DRIFT Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Bistånd 1 108 547 2 291 1 791 500 
Färdtjänst 1 665 1 492 2 740 2 740 0 
Bistånd verkställighet 4 960 3 650 7 589 6 389 1 200 
Summa verksamhet 7 733 5 689 12 620 10 920 1 700 

 

Kommentar till utfall och prognos drift 
Totalt har Bistånd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 2 707 tkr. 

Tidvis vakanta tjänster inom handläggning och administration är orsaker till överskottet. Under första 
halvåret har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. 
Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
Avdelningens verksamhetsmått/nyckeltal är gemensamma med vård och omsorg samt socialt stöd. 

 

  

6:2 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska 
öka 

Ansvar: Verksamhetschef 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka kvaliteten 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör 

Förbättra någon av de 
parameterar som ingår i öppna 
jämförelser. 

Ansvar: Personal och 
verksamhetschef 
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Vård och omsorg 

Mål 

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet 

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

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

Genomförandeplan ska tas fram 
tillsammans med brukaren. 

Ansvar kontaktman + Enhetschef 

Enheterna arbetar aktivt med att 
brukaren ska bli mer delaktig i 
genomförandeplanen. 
Korttidsenheten, dagträffen och 
nattpatrullen har börjat 
dokumentera egna 
genomförandeplaner istället för 
tillsammans med hemtjänsten 
som tidigare. 

Långsiktigt hållbar kommun- 
bättre miljö 

2:1 Enheterna ska ha en 
upprättad miljöhandlingsplan. 

Alla enheter reviderar 
miljöplanen. 

 Ansvar Enhetschef 

Miljöhandlingsplan finns 
upprättad på samtliga enheter 

Bättre Bemötande 

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

-Implementera socialtjänstplanen 
på alla enheter och föra in den i 
arbetsplanerna. 

 Ansvar Enhetschef 

Har stannat av i de verksamheter 
som bytt chef. Övriga har haft 
ökat fokus på detta vid APT  

Ökad sysselsättning 

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

Ta emot praktikanter från AME. 

 

Ansvar enhetschef 

Vi har tagit emot de praktikanter 
vi skall göra. 

Budget i balans 

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

-Vara förberedd inför 
ekonomiskuppföljning samt 
planera och vidta åtgärder vid 
behov 

-Presentera budgetläge för 
medarbetare på APT för att öka 
delaktighet och förståelse 

Ansvar  Enhetschef 

Månatliga uppföljningar med 
controller har genomförts. 

 

Resultat gås igenom med 
arbetsgrupperna.  

 

Medarbetare 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar 

-Arbeta aktivt med 
sjuk/rehabiliteringsprocessen 

Uppföljning sker av den 
psykosociala arbetsmiljön via 
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Ekonomi  
DRIFT Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Vård O Omsorg gem 2 653 1 311 4 966 4 466 500 
Ordinärt boende 31 790 32 206 44 975 48 475 -3 500 
Vård och omsorgsboende 25 745 27 369 40 334 41 334 -1 000 
Hälso- och Sjukvård 11 781 11 680 17 670 17 920 -250 
Summa verksamhet 71 969 72 566 107 945 112 195 -4 250 

* Ordinärt boende inkluderar Hemtjänst, korttid, Dagträff, Trygghetsvärdinna 

Kommentar till utfall och prognos drift 
Totalt har Vård och omsorg ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på - 2 311 tkr. Vård och 
omsorg gemensamt prognosticerar ett överskott, delvis beroende på vakanta tjänster på enhetschefer.  
Övriga enheter inom vård och omsorg avviker negativt från budget för perioden och redovisar också en 
negativ prognos på helår. 

Prognosen försämras med 300 tkr från föregående prognos där korttidsenheten och Hemgården står för 
försämringen medan hemtjänsten förbättrar sin prognos. 

Inom hemtjänst startades ett arbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.  Avsaknad av 
enhetschef är en bidragande orsak till att arbetet stannat av och att verksamheten redovisar ett underskott. 
Antalet utförda timmar är lägre än budgeterat (ca 3000 tim) och kan därför inte förklara underskottet. 
Arbetade timmar är däremot betydligt högre än budgeterat. Hemtjänsten har också en hög sjukfrånvaro 
vilket påverkar kostnaderna negativt. För att komma till rätta med kostnaderna måste verksamheten 

ska minska. 

6:2 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska 
öka 

-arbeta för att tillgodose 
önskemål om sysselsättningsgrad 

Ansvar Enhetschef 

”mätstickan”. Resultaten av dessa 
har förbättrats under året. 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka kvaliteten -Implementera 
kontaktmannaskapet. 

-Arbeta med genomförande 
planer. 

-Aktivt arbeta med teamträffar. 

Aktivt arbeta med nationella 
kvalitetsregister. 

-Kontinuitet i hemtjänsten.  

Ansvar Enhetschef 

Pågår mer eller mindre inom alla 
enheter. 
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anpassa sina resurser efter behov och budget, ett arbete som på nytt påbörjats nu efter sommaren när ny 
chef är på plats. 

Underskottet inom korttidsverksamheten är volymbaserat. Ständig överbeläggning i förhållande till 
budget orsakar underskott. Överbeläggning är dock ett billigare alternativ till att låta brukarna stanna på 
sjukhus och kommunen få betalningsansvar. Vissa perioder har verksamheten köpt platser av Vårgårda 
kommun då beläggning i eget boende inte varit möjlig. 

Hemgården beräknas redovisa ett underskott på 1 000 tkr. Här finns en hög sjukfrånvaro som orsakar 
högre kostnader än budgeterat. Hemgården har en sjukfrånvaro på ca 13% 

Hälso och sjukvård prognostiserar ett underskott, främst beroende på ökat behov av personal utöver vad 
budgeten tillåter. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 

  Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Snitt i 
riket 

  2014-08-
31 

2015-08-
31 

2016-08-
31 2016 2016 2015 

Särskilt boende             
Antal platser Särskilt boende: 78 76 81 81 81   

Varav somatiska platser 28 28 28 28 28   
Varav demensplatser 50 48 53 53 53   

              
Nettokostnad per plats, kr 298 538 324 789 344 148 492 272 504 617   
              
 Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 3,4 3,5       4,2 

Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+ 29 249 29 836 
      

33 975 
(+377) 

Ordinärt boende             
Antal personer som erhåller olika tjänster:             

Trygghetslarm   270 258 275 258   
Hemtjänst 189 181 188 200 188   

Antal utförda hemtjänsttimmar inkl HSL   44 985 42 880 69 000 64 320   
Brukartid 58% 52% 54% 65% 55%   
Nettokostnad /utförd hemtjänsttimma   562 550 495 554   
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+ 23 125 25 556       18 989 
              
Korttidsboende             
Korttidsvård, antal platser 8 10 11 8 11   
Beläggningsgrad 95% 126% 135% 100% 135%   
Totalt antal dygn 2 771 2 452 2 627 2 920 3 953   
Antal dygn med betalningsansvar, 
utskrivningsklara från sjukhus 47 121 60 60 60 

  

              
Hälso och sjukvård             
Antal patienter med kommunal hemsjukvård 322 285 265 330 265   

 

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått 
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Utfall och prognos för verksamhetsmåtten speglar det ekonomiska utfallet och prognosen. 
Överbeläggning på korttid, lägre brukartid än budgeterat samt lägre antal utförda timmar inom 
hemtjänsten, högre kostnad per plats säbo.  

Socialt stöd  

Mål  

Prioriterade mål  Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet 

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

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

Genomförandeplan ska tas fram 
tillsammans med brukaren. 

Ansvar kontaktman + Enhetschef 

Pågår 

 

Pågår 

Långsiktigt hållbar kommun- 
bättre miljö 

2:1 Enheterna ska ha en 
upprättad miljöhandlingsplan. 

Alla enheter reviderar 
miljöplanen 

 Ansvar Enhetschef 

De flesta klara. Några få kvar- 
arbete pågår 

Bättre bemötande 

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

-Bemötandefrågor ska vara en 
punkt på varje APT 

- varje grupp identifierar: Vad är 
professionellt förhållningssätt hos 
oss? Vad innebär det? 

Ansvar Enhetschef 

Pågår 

 

Arbete pågår 

Ökad sysselsättning 

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

 

- Intensifiera samarbetet med 
samverkansparterners för att nå 
målet självförsörjning  

Ansvar Enhetschef 

 

Arbete pågår och prognosen visar 
på goda resultat 

Budget i balans 

5:1 Det årliga resultatet ska under 
en rullande treårsperiod uppgå till 
2% av kommunens intäkter, 

-Vara förberedd inför ekonomisk 
uppföljning samt planera och 
vidta åtgärder vid behov 

-Presentera budgetläge för 

Fungerar 
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Ekonomi 
DRIFT Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 helår 
Socialt stöd gem 1 537 1 293 2 644 2 444 200 
Funktionshinder 10 849 11 513 17 320 17 320 0 
IFO Barn och familj 5 964 6 221 11 167 8 957 2 210 
IFO Vuxen 12 001 12 752 16 427 19 427 -3 000 
Ensamkommande   -30 0 0   
Sysselsättning 3 800 3 251 6 366 6 066 300 
Summa verksamhet 34 151 35 000 53 924 54 214 -290 

 

Kommentar till utfall och prognos drift 
Totalt har socialt stöd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 351 tkr. IFO vuxen 
överskrider sin budget för perioden med 1 900 tkr. Även funktionshinder har en negativ avvikelse från 
budget för perioden. En sen periodisering gör att utfallet för ensamkommande visar -30. Detta har inte 
justerats mot flyktingbufferten i delårsbokslutet men kommer att omhändertas vid årsbokslutet. 

Prognos för socialt stöd totalt pekar mot ett underskott på 290 tkr. IFO Barn och familj prognostiserar ett 
större överskott. Anledningen beror i huvudsak på tre saker; tjänster har inte gått att tillsätta, placeringar 
har gjorts i familjehem i väldigt hög utsträckning i stället för på institutioner samt den egna öppenvården 
har lyckats motverka placeringar utanför det egna hemmet.  

skatter medarbetare på APT för att öka 
delaktighet och förståelse 

Ansvar Enhetschef 

Arbete pågår 

Medarbetare 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar 
ska minska. 

6:2 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska 
öka 

-Arbeta aktivt med 
sjuk/rehabiliteringsprocessen 

-Vid varje anställning ska frågan 
ställas om önskad 
sysselsättningsgrad 

Ansvar Enhetschef’ 

 

Alla sjukfrånvaro tillfällen över 3 
är genomgångna och en plan 
gjord 

Pågår 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka kvaliteten 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör 

-Införa evidensbaserade metod 
eller evidensbaserad praktik  

Brukarmätning 

Ansvar Enhetschef 

Införs på Nästegårdsgatan samt 
IFO 

Brukarmätning klar på AME 
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IFO vuxen prognostiserar 3 000 tkr i underskott. Fortsatt många placeringar samt en ökad kostnad för 
försörjningsstöd är två anledningar. I motats till IFO barn och familj påverkar ej tillsatta tjänster 
kostnaderna negativt då man inte hinner följa upp och arbeta med pågående placeringar. 

Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet. Inom personlig assistans har brukare fått ökade behov, 
dessa ökade behov handläggs nu hos Försäkringskassan men det är i dagsläget oklart om de beviljas. 
Beviljas de inte står kommunen för hela kostnaden medan om de beviljas kommunen endast betalar de 
20 första timmarna/månad.  Bedömningen görs att behoven delvis beviljas vilket är utgångspunkt för 
prognosen. Ges avslag på samtliga ansökningar kommer verksamheten redovisa ett underskott vid årets 
slut på ca 750 tkr. 

Enheten för ensamkommande barn redovisar per 160831 ett överskott på ca 14 000 tkr. Detta överskott 
har i utfallet uppbokats i flyktingbufferten. Även introduktionsenheten redovisar ett litet överskott per 
delåret, även detta har bokats upp i flyktingbufferten. 

Per 2016-08-31 finns totalt 20 000 tkr i flyktingbufferten. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal  

  Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Snitt i 
riket 

  2014-08-31 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 2015 
Funktionsnedsättning             
Antal brukare enl LSS och SFB 82 84 73 84 73   
      Varav i extern regi  ca 25 28 24 28 24   
Antal personer/insats             
Personlig asistans enl SFB 16 16 15 17 15   
Personlig assistans(LSS) 9 6 8 6 8   
Ledsagarservice 5 6 6 6 6   
Kontaktperson 22 20 15 20 15   
Avlösarservice 1 1 2 1 2   
Korttidshem (antal pers. m. beslut) 7 7 5 7 5   
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 5 7 3 7 3   
Boende för barn och ungdomar 3 2 1 2 1   
Boende för vuxna 15 17 15 17 15   
Daglig verksamhet 30 30 23 30 23   
Boendestöd SoL till personer med LSS-
tillhörighet 2 8 3 8 3   

              
Antal dygn/timmar             
Boende vuxna extern, antal dygn   545 488 732 732   
Boende barn extern,  antal dygn   617 326 700 433   
Personlig assistans LSS, timmar   - 11 394 12 802 15 660   
varav extern   3 063 5 258 9 918 6 471   
Personlig assistans  SFB, timmar   - 65 982 104 871 101 487   
varav extern   8 352 50 750 82 023 78 639   
varav egen     15 232 22 848 22 848   
              

Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv 4 844 4 445 
      

5920 
(+195) 

Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/brukare 901 300 919 000       867 543 
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  Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Snitt i 
riket 

  2014-08-31 2015-08-31 2016-08-31 2016 2016 2015 
Individ- och familjeomsorg             
Barn & Familj             
Antal placerade dygn institution 205 47 267 365     
Nettokostnad per dygnsplacering, institution 32 467 3 383   4 110     
Antal placerade individer, familjehem 16 23 19 25 19   
Antal placerade dygn familjehem   4 250 3 530 6 610 5 295   
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem   495 624 590 623   

Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv 1 354 843       1623 
(+96) 

              
Antal emottagna ensamkommande barn, asyl   10 52   54   
varav utanför avtal   7 0   0   
Antal dygn asyl   1 788 11 058   16 587   
Antal dygn PUT   1 765 2 145   3 218   
              
Vuxen             
Antal placerade dygn, institution 1 429 1 441 894 1 041 2 212   
Kostnad per dygnsplacering, institution 1 368 2 119 3 370 2 300 1 362   
Antal placerade individer, familjehem 4 0 3 2 2   
Antal placerade dygn familjehem   0 145 400 387   
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem   0 1 007 1 000 930   
Kostnad per individ, familjehem   0 48 667 400 000 180 000   

Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv 729 859       529 
(+42) 

              
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd   177 82 200 90   
Antal personer som erhållit försörjningsstöd   156 179 200 200   
 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl 
flyktinghushåll) kr/hushåll   

24 435 61 756 31 900 77 889 
39 387 

(+1080) 
 Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) -     4     

Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv 
952 972       

1 019  
(-40) 

              
Antal mottagna flyktingar 10 2 43 

 
    

varav ABO (inom kvot)     13 28     
varav EBO (utanför kvot)     30       
Antal aktuella flyktingar       60     

Andel hushåll i självförsörjning vid avslut (%) 66     100     

 

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått 
Boende vuxna LSS följer budget medan boende barn där boende på elevhem finns med redovisar lägre 
antal dagar än budgeterat, vilket också den ekonomiska prognosen visar. 

Antal timmar personlig assistans LSS påverkar verksamhetens kostnader från första timman. Personlig 
assistans via Försäkringskassan belastar verksamheten ”bara” de 20 första timmarna samt vid extern regi 

Meddelande 14



24 
 

också eventuella kostnader för sjuktimmar. Det är idag oklart om vissa brukare med personlig assistans 
kommer bli beviljade enligt SFB. Lagd prognos är att de blir beviljade och därmed blir verksamhetens 
kostnad inte så stor. 

Inom IFO vuxen är det framför allt institutionsplaceringar som överskrider budget i antal men inte i 
kostnad per dygn. Antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd är fler än motsvarande peiod förra året, 
detta syns också på det ekonomiska utfallet. 
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Bilaga målindikatorer 

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

*Resultat är inte publicerat ännu. 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

*Målet om miljöhandlingsplaner är nytt för 2015, liksom handlingsplanen. Därför finns inga 
jämförelsesiffror från tidigare år. 

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

*Resultat från öppna jämförelser är inte publicerat ännu. 

 

 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

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

Andel genomförandeplaner, för de 
brukare som vill ha en plan, som 
är upprättade inom två veckor 
efter verkställighetens start. Inom 
Hemtjänst, IFO vuxen missbruk, 
Boende LSS 

66% 70% 100% 100% 

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

Öppna jämförelser- Äldreomsorg 
Delaktighet i utförande och tid 
inom Hemtjänst och särskilt 
boende 

64% 80% 85% * 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad 
miljöhandlingsplan. 

Andel upprättade och uppföljda 
miljöhandlingsplaner. 

* 81% 100% 100% 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

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

Öppna jämförelser- Äldreomsorg. 
Andel enskilda/närstående som 
upplever ett bra bemötande i 
kontakten med personal inom 
hemtjänst och särskilt boende. 

95% 93% 100% * 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

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

Antal personer som gått från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning 

- 5-10 5 5 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

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

Avvikelse från driftbudget. -2,4% +0,6% 0% -0,7% 

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

Avvikelse från investeringsbudget. +12% -58% 0% +44% 

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

Följs endast upp 
kommunövergripande. 

- - - - 

Prioriterat mål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
07-31 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska 
minska. 

Minskat antal sjukfrånvarodagar 
per anställd. 

63,9   
-12% 

61,4   
-4% 

57,5 
-10% 

39,8 
 - 5% 

6:3 Antalet medarbetare med 
önskad sysselsättningsgrad ska öka. 

Andel medarbetare som är nöjda 
med sin sysselsättningsgrad. 

- 88% 90% 87% 
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Verksamhetsmål 

7. Ökad kvalitet 

 

Verksamhetsmål Målindikator Boksl 
2014 

Boksl 
2015 

Mål 
2016 

Utfall 
2016-
08-31 

7:1 Höja kvalitén i det vi gör Kontinuitet i hemtjänst enligt den 
nationella mätning som görs.  

(Andel brukare som möter fler än 20 
personal under 14 dagar) 

33% 44% 10% 28% 

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

70% 73% 100% 67% 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 SERVICENÄMND IT VÄXEL TELEFONI 2016-09-27   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
ITVT § 22 DNR ITVT 11/2016    
 
Delårsbokslut & prognos 2016 
 
Sammanfattning 
En redogörelse för delårsbokslutet 2016 gällande servicenämnden IT, växel och te-
lefoni har tagits fram och presenteras av ekonomichefen. Siffrorna är preliminära 
då bokföringen inte stängt helt. 
 
En förändring har skett gällande investeringar där IT-investeringar för Herrljunga 
respektive Vårgårda hanteras av respektive kommunchef, men genomförs av IT. 
För gemensamma IT-investeringar ska andelarna för respektive kommun kunna 
härledas.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
Delårsbokslut för IT, växel, telefoni 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Delårsbokslutet godkänns. 
 
Johnny Carlssons (C) förslag till beslut, tillägg: 

• Det preliminära delårsbokslutet godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Johnny Carlssons (C) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut 

1. Det preliminära delårsbokslutet godkänns. 
 
______ 
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Delårsrapport 
med årsprognos 

per den 

2016-08-31 

 

 

 

 

 

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun  
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Inledning 

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. 
Vårgårda kommun är huvudman för Ekonomi- och Personalavdelningen, och Herrljunga 
kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. Uppdraget för servicenämnden är att verka 
stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna.  

 
Ekonomiavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för intern- och externredovisning, samt att budget och 
ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas 
för politiska beslut. Avdelningen ansvarar också för upphandlings- och inköpsfrågor samt 
försäkringsfrågor.  

Utfall och prognos 2016-08-31 

  

Utfall 
aug 

2015 

Budget 
ack. aug 

2016 

Utfall 
aug 

2016 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
budget vs. 

prognos 
helår 

Intäkter/kommunbidrag 6 358 7 144 7 475 10 718 10 718 0 

Personalkostnader -5 422 -5 498 -5 595 -8 250 -8 250 0 

Övriga kostnader -1 133 -1 214 -1 336 -1 821 -1 850 29 
Övriga främmande 
tjänster -803 -365 -481 -547 -547 0 

Kapitalkostnader -17 -67 -27 -100 -100 0 

Summa nettokostnader -1 017 0 36 0 -29 29 

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall, + 36 tkr för augusti 2016. Det 
positiva resultatet kan framförallt härledas till att ej budgeterad intäkt kommit in gällande 
lönebidrag för en anställd på ekonomiavdelningen. Utfallet kommer under resterande året att 
hamna kring ett nollresultat. Anledningen till att prognosen visar ett sämre resultat än i delåret 
beror på att avdelningen kommer att betala ut två slutlöner för personer som avslutat sina 
anställningar.  

Ekonomiavdelningen investerade år 2015 för 90 tkr på licenser i ekonomisystemet Raindance. 
Inga budgeterade investeringar finns för år 2016. 

 
Personalavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som 
ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en 
löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-
avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala 
förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd 
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vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar 
samverkansprocesser och pensionsfrågor. 

Utfall och prognos 2016-08-31 

  

Utfall 
aug 

2015 

Budget 
ack. aug 

2016 

Utfall 
aug 

2016 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
budget vs. 

prognos 
helår 

Intäkter/kommunbidrag 9 083 9 825 8 115 12 173 12 173 0 

Personalkostnader -8 004 -5 895 -5 966 -8 846 -8 648 -198 

Övriga kostnader -442 -3 064 -1201 -2 028 -2 028 0 
Övriga främmande 
tjänster -186 -866 -948 -1 299 -1 299 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa nettokostnader 451 0 0 0 198 -198 

Personalavdelningens utfall vid delåret 2016 visar ett resultat i balans. Anledningen till att den 
ackumulerade budgeten för övriga kostnader ligger på ett högre belopp än årsbudgeten är att 
man korrigerat budgeten efter datumet mellan intäkter och övriga kostnader. Intäkterna är 
därför också lägre i utfallet än budgeterat.  

Prognosen för personalavdelningen visar att resultatet håller i sig och förbättras något. Något 
som bidrar till ett positivt resultat för året är att två vakanta tjänster inte tillsätts under hösten.  

IT, växel och telefoni 

 
Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet med att sammanföra de två kommunernas organisation till en enhet har i stort sett 
genomförts. Växelfunktionen är sammanslagen, med placering i Herrljunga, vilket har gett ett 
gott resultat. Servicedesk är nu placerad i Herrljunga och framöver ligger fokus på att arbeta i 
samma system för inrapportering av incidenter.  

Det gemensamma datanätet är installerat och i drift. IT, växel, telefoni, Ekonomiavdelningen 
och Personalavdelningen kan nu jobba på ett enkelt sätt ifrån båda kommunerna.  

Det görs ett arbete för att ta fram avtal mer verksamheterna, för att få en bättre kontroll av de 
ekonomiska transaktionerna till servicenämnden. En tjänstebeskrivning håller på att tas fram 
för att få en tydlig bild av vad som förväntas av IT, växel och telefoni.  

Under 2016 och 2017 kommer delar av ITIL att implementeras. ITIL är en processtandard 
som används av IT- organisationer. Följande processer kommer att användas i Herrljunga och 
Vårgårda: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change 
(förändringsarbete).  
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Utfall och prognos 2016-08-31 

  

Utfall 
aug 

2015 

Budget 
ack. aug 

2016 

Utfall 
aug 

2016 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
budget vs. 

prognos 
helår 

Intäkter/kommunbidrag 5 463 12 821 16 119 19 239 19 601 -362 

Personalkostnader   -4 370 -4 541 -6 583 -6 945 362 

Övriga kostnader   -4 169 -5 950 -6 295 -6 295 0 
Övriga främmande 
tjänster   -6 672 -8 290 -9 815 -9 815 0 

Kapitalkostnader   -1 439 -1 342 -2 159 -2 159 0 

Summa nettokostnader -4 880 -3 829 -4 004 -5 613 -6 285 0 

Kommunbidrag             

Resultat 583 0 -175 0 0 0 

Utfallet har en negativ avvikelse med 175 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att 
personalkostnaderna drar över. Detta går i linje med prognosen som visar att 
personalkostnaderna kommer att dra över 362 tkr på helår, i och med att en 60% tjänst ligger 
med utöver budget.  

Prognosen för IT, växel och telefoni ligger på 0 på totalen för 2016. De avvikande 
personalkostnaderna vägs upp av utfakturering av telefoni.  I utfallet på främmande tjänster 
ligger en kostnad på 160 tkr för inköp av ett IT-ärendesystem. Nämnden har beslutat att 
kostnaden för detta system ska tas från föregående års överskott.  

Notera att 2016 års lönerevidering samt kapitalkostnadspott är utfördelad och ligger med i 
budgetsiffrorna. 

Investeringar 

  Utfall Utfall Budget Ombudgetering 
Summa 
Budget 

Prognos Avvikelse 

Belopp netto (tkr) 
2015-08-

31 
2016-08-

31 
2016   2016 2016 helår 

IT hårdvara   383 900   900 900 0 

IT servers utökad 
lagr.kap. 

  1 086 1 000   1 000 1 086 -86 

IT investeringar 123       0   0 

S:a investeringar egna 123 1 469 1 900 0 1 900 1 986 -86 

2016 års investeringar följer plan och den totala investeringsbudgeten för IT prognostiseras att 
utnyttjas under året.  
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Sammanställning servicenämnderna 

  

Utfall 
aug 

2015 

Budget 
ack. aug 

2016 

Utfall 
aug 

2016 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 

Avvikelse 
budget vs. 

prognos 
helår 

Ekonomiavdelningen -1 017 0 36 0 -29 29 

Personalavdelningen 451 0 0 0 198 -198 

IT, växel, telefoni 583 0 -175 0 0 0 

Summa nettokostnader 17 0 -139 0 169 -169 

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi/personal och IT ett underskott på -139 tkr vid 
delåret 2016. Underskottet ligger framförallt på IT-avdelningen. Det totala underskottet som 
visas vid delåret bedöms minska till helåret och hamna på ett positivt resultat på 169 tkr.  
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2016-10-03 

Dnr. 851-32822-2016  
Sida 
1(1) 

 

 
Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 
Kommunstyrelsen 

 

 

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2017 

Länsstyrelsen ska utifrån Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning besluta om fördelning mellan kommuner inom 
länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett kalenderår, så 
kallade kommuntal. Kommuntalen ska beslutas på grundval av länstal som beslutas 
av regeringen.  

Länstalet för Västra Götalands län avseende anvisningsbara platser är 5 210 för år 
2017. Som bilaga till detta brev finns Länsstyrelsens beslut om kommuntal.  För-
delningen av anvisningar till kommuner utgår ifrån kommunens arbetsmarknads-
förutsättningar, befolkningen och tidigare mottagande. En relativt god arbetsmark-
nad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger en 
relativt hög andel av tilldelningen. Ett lågt sammantaget mottagande i förhållande 
till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen. Länsstyrelsen har även 
lagt en lägsta nivå om 10 platser per kommun.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lars Bäckström 
Landshövding i Västra Götalands län 
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Beslut
 

Diarienummer Sida
2016-10-03
 

851-32822-2016
 

1(4)

Enheten för social hållbarhet Enligt sändlista

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra Götalands län (kommuntal) 
för kalenderåret 2017 ska ske enligt bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet
En kommun är skyldig, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 
kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.

Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det 
totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de 
länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 §, med ikraftträdande den 1 
januari 2017, framgår att antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 
kommuner ska vara 30 600 för år 2017. Av bilaga med förteckning över länstal 
2017, med ikraftträdande den 1 januari 2017, framgår att länstal för Västra 
Götalands län är 5 210 för år 2017.

Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan 
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under 
ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett 
kalenderår i taget. 

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av 
nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som 
vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38).

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av 
gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Västra 
Götalands län (kommuntal) för kalenderåret 2017 ska ske enligt detta besluts bilaga 
1. Fördelningen av anvisningar till kommuner motiveras utifrån de kriterier som 
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BESLUT
 

Diarienummer Sida
2016-10-03
 

851-32822-2016
 

2(4)

framgår i 7§ (2016:38) där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel 
av tilldelningen, en relativt stor befolkning ger en relativt hög andel av 
tilldelningen och där ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning 
ger en relativt hög andel av tilldelningen. Länsstyrelsen har även lagt en lägsta nivå 
om 10 platser för kommuntalen. 

Upplysning

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen 
revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter 
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § 
förordning (2016:39).

Hur man överklagar

Detta beslut kan enligt, 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, inte överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lars Bäckström med enhetschef Talieh Ashjari 
som föredragande.

Lars Bäckström
Landshövding

Talieh Ashjari
Enhetschef

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga

Bilaga 1.  Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Västra 
Götalands län

Sändlista

Samtliga kommuner i Västra Götalands län

Migrationsverket
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Diarienummer Sida
2016-10-03
 

851-32822-2016
 

3(4)

Bilaga 1

Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Västra Götalands län

Kommun Kommuntal 2017
Ale 141
Alingsås 155
Bengtsfors 10
Bollebygd 47
Borås 228
Dals-Ed 12
Essunga 28
Falköping 28
Färgelanda 10
Grästorp 20
Gullspång 10
Göteborg 1376
Götene 38
Herrljunga 38
Hjo 22
Härryda 217
Karlsborg 10
Kungälv 286
Lerum 242
Lidköping 168
Lilla Edet 57
Lysekil 25
Mariestad 61
Mark 159
Mellerud 10
Munkedal 13
Mölndal 325
Orust 78
Partille 206
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BESLUT
 

Diarienummer Sida
2016-10-03
 

851-32822-2016
 

4(4)

Skara 10
Skövde 157
Sotenäs 53
Stenungsund 150
Strömstad 71
Svenljunga 18
Tanum 59
Tibro 10
Tidaholm 12
Tjörn 71
Tranemo 40
Trollhättan 104
Töreboda 10
Uddevalla 129
Ulricehamn 77
Vara 67
Vårgårda 50
Vänersborg 10
Åmål 10
Öckerö 82
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~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 
Sid 3 

Justerandes sign 

SN § 112 DNR SN 51/2016 

Budget 2017-2019 

Sammanfattning 
Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder 
före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet 
ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen 
har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden . 

Föreslagen organisation är marginellt förändrad. Stab, bemanningsenhet samt 
administrativ enhet är stödjande/kontrollerande enheter som arbetar för hela för
valtningen. 

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017 i 
kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2016 finns en central lönepott som 
fördelas ut efter att löneförhandl ingarna är slutförda. Det finns också en central 
pott gällande kapitalkostnader som fördelas ut efter gjorda investeringar. Under 
sommaren har dessa potter fördelats ut och ökat budgetramen 2016 för social
nämnden till 186 855 tkr. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Ny ram 
för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jäm
fört med juni beslut och en ökning med 11 124 tkr jämfört med ursprungsbudge
ten 2016. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober. 

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verk
samheterna kommer att presenteras senare under året då varje enhet lagt sin bud
get. 

Utifrån budgeterad verksamhet 2016 som också kommer fortsätta under 2017 
finns ytterligare behov och önskemål. Kommer Hagen etapp 4 att färdigställas 
behövs medel för att fylla lokalerna med verksamhet, det finns behov av att utöka 
korttidsenheten med fler platser (idag finns utrymme för I 0-12 men budget finns 
för 8) samt ökad personaltäthet på särskilda boenden. 

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen därför en stor utmaning i att bed
riva verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Enligt gäl
lande ekonomistyrprinciper gäller medel före mål, socialförvaltningen har därför 
för avsikt att arbeta mot målen i den omfattning budgetramen tillåter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-16 
Budget 2017-2019 (bilaga SN § 112) 

Uldragsbestyrkande 
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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 
Fortsättning § 112 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 4 

• Budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kom
munfullmäktige. 

• Socialförvaltningen fär i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad 
budget till nämndens sammanträde senast den 29 november. I denna bud
get ska framgå hur verksamheten ska arbeta för att uppnå beslutade mål. 
Budgeten ska också vara fördelad per verksamhet. 

• Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kom

munfullmäktige. 
2. Socialförvaltningen fär i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad 

budget till nämndens sammanträde senast den 29 november. I denna bud
get ska framgå hur verksamheten ska arbeta för att uppnå beslutade mål. 
Budgeten ska också vara fördelad per verksamhet. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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D IARIENUMMER: 2016-51 

FASTSTÄLLD/INSTANS: 2016-10-04 

VERSION: 

SENAST REVIDERAD: 

GILTIG TILL: 2017-12-31 

DOKUMENT ANSVAR: Socialchef 

Budget 
2017-2019 
Socialnämnden 

Driftbudget 

Investeringsbudget 

Verksamhetsplan 
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Ansvar och uppdrag 

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning 

och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt 

inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och 

deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som 

till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och 

sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen. 

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

Organisationsskiss 

2 
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Verksamhetsbeskrivning 
Förvaltningsledning 

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer 

och beslut som fattas. 

Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med 

information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av 

förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Från 20160901 är stab en egen enhet och ansvarar också 

för avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov 

av att använda särski It anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om 

färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst 

Bistånd 

Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp: 

• Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 

• Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Verksamheten ansvarar för avtal med kontaktpersoner och för att köpa platser inom LSS i de fall 

kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg. 

Vård och omsorg 

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och 

självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och 

hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den 

ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och 

Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet. 

Socialt stöd 

Verksamheten består av många olika verksamhetsområden och regleras av olika lagstiftningar; 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), 

Föräldrabalken (FB), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser 

enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med 

målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. 

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer samt utreder 

ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden 

som faderskap, umgänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning, 
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ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med 

andra kommuner. Det finns även tre boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

lntroduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i 
Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av statliga medel från Migrationsverket. 

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet enligt LSS, Ko11tidstillsyn 

LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings

och praktikplatser inom kommunen och på företag. 

Vad händer i verksamheten under 2017? 
Ntimncl och förva lh1ingsledning 

Under hösten 2016 tillträder två nya verksamhetschefer. Under våren 2017 kommer arbetet med att sätta 

in dessa i arbetet samt bygga ledningsgruppen pågå. Arbetet med att stöta enhetscheferna kommer 

fortsätta. Implementeringen av socialtjänstplanen ska slutföras under 2017. 

Bistånd 

Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med Socialstyrelsens 

rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt 

arbete på uppföljningar både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att 

resurser används på allra bästa sätt. 

Lagen om skuldsanering ändras 1 november och fler kan söka. Detta tillsammans med att Kronofogden 

arbetar mera aktivt innebär att ärendena kommer att öka. Detta innebär en risk för längre 

handläggningstider. 

Vt\rcl och omsorg 

Arbetet med de olika arbetsgrupperna och kompetensutveckling av dessa kommer ske under 2017. Målet 
är att stärka grupperna och förbättra deras samspel samt höja kvaliteten genom högre kompetens bland 
personalen. 

Under hösten 2016 påbörjas renoveringen av de hygienutrymmen som är underkända av 
arbetsmiljöverket på A-sidan på Hemgården. Denna renovering kommer fortsätta under våren 2017 och 
ska vara klar senast juni 2017. Hagen etapp 4 kommer att påbö1jas och färdigställas under 20 J 7. 

Jnom hemtjänsten kommer arbetet med förbättringsarbetet fottsättas. Nattpatrullens organisering 
kommer att ses över vad avser samarbetet mellan undersköterskor och sköterskor. Nyckelhantering inom 
hemtjänsten och på boenden kommer genomlysas. Inom sjuksköterskegruppen och rehabpersonal 
kommer de arbeta med ansvarsområden för att kompetens höja inom den egna gruppen men även utåt 
mot enheterna. 

Socialt stöd 

HVB-boenden för ensamkommande 

Verksamheterna kommer vid sidan av att arbetet med att integrera ungdomarna i det svenska samhället 

inriktas på att hantera en situation innebärande att många av de placerade ungdomarna kommer att få 

4 

Meddelande 21



Bilaga SN § 112 

avslag från Migrationsverket. Personalen behöver förberedas på detta arbete, rutiner kommer att arbetas 

fram och tid på verksamhetsmöten kommer att avsättas för att förbereda arbetsgrupperna. 

IFO Vuxen 

Tanken att det under år 2017 ska visa sig att det arbete som har lagts ner för att optimera processerna dels 

inom organisation och dels mellan organisationen och dess externa samarbetspartners, har gett resultat. 

Det har gjor1s förändringar och det har lagts ned mycket arbete för att skapa bra förutsättningar dels för 

att arbeta med målgrupperna inom den egna öppenvården och dels att få personer i egen försörjning. 

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. 

IFO Barn och Familj 

Den stora utmaningen för denna enhet är att behålla och rekrytera personal, på en hårt konkurrensutsatt 

marknad. En stabil och kompetent enhet är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva vård på 

hemmaplan framför heldygnsvård. Familjehem har under lång tid kunna beredas barn och ungdomar i 

stället för vård på institution samt placeringar har kunnat avvä1jas tack vare den egna öppenvården. 

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. 

Arbetet med att göra enheten mer kunskapsbaserad kommer att fortlöpa. 

S yssel sättning 

Antalet deltagare har minskat avsevärt, dels på grund av minskat inflöde och dels genom att flera 

deltagare har fått sysselsättning. Den rådande konjunkturen är givetvis en stor faktor i detta 

sammanhang. Enhetens stora utmaning är att anpassa sig till dessa förhållanden, att arbeta med rätt frågor 

och rätt samarbetspai1ners. 

Funktionshinder 

Gruppbostaden Ringvägen har sedan en tid tillbaka en låg beläggning. Det är mycket angeläget att se 

över möjligheterna att öka beläggningen på denna gruppbostad, måhända är det möjligt att sälja platser 

till andra kommuner. 

Arbetet med att optimera metoder och arbetssätt är även av yttersta vikt. 

Även gällande denna verksamhet är det till viss del svåt1 att rekrytera personal med rätt utbildning och 

erfarenhet. 
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M§/ 

Inriktningsm§/ och prioriterade m§/ 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

I: I En välmående Öppna jämförelser- 80% 85% 

verksamhet skall präglas av äldreomsorg. Delaktighet 

ett hälsofrämjande i utförande och tid inom 

förhållningssätt som skapar Hemtjänst och säbo 

trygghet och delaktighet. 

Öppna jämförelser - 96% 100% 

äldreomsorg. Förtroende 

för personalen inom 

Hemtjänst och säbo 

SoL och LSS avvikelser 58% 52% 40% 

på grund av utebliven 

insats minskar 

Jag är nöjd med min 3,26 3,6 

nuvarande arbetssituation 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

2: I En välmående Arbetet känns 4,42 4,5 

verksamhet skall präglas av meningsfullt 

ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

3: 1 En välmående verksamhet Bra rutiner när nya 3,02 3,5 

skall präglas av ett medarbetare börjar 

hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

Öppna jämförelser- 93% 100% 

äldreomsorg. Andel 
enskilda/närstående som 
upplever ett bra 
bemötande i kontakten 
med personal inom 
hemtjänst och säbo 

3:2 Förbättra integrationen av Återkommer med 

nyanlända med positiva centralt beslutad 

effekter på samhällsutveckling målindikator 

genom medverkan och 
delaktighet av anställda och 
medborgare 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

4: 1 En välmående verksamhet Antal praktikplatser 5-10 5 5 

skall präglas av ett 
hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

5:1 Det årliga resultatet ska Avvikelse från driftbudget. +0,6% -0,7% 0 0 0 

under en rullande treårsperiod 
uppgå till 2% av kommunens -1 285 

intäkter, skatter och generella tkr 

bidrag. 
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5:2 Investeringarna ska över Avvikelse från -58% +44% 0 0 

en rullande femårsperiod investerings budget. 

finansieras med 

avskrivningsmedel samt årens 

resultat. 

5:3 För att undvika urholkning Följs endast upp - - - -
av det egna kapitalet ska kommunövergripande. 

soliditeten inte understiga 

70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål 
2015 2016 2017 2018 

6: 1 Antalet sjukfrånvarodagar Minskat antal 61,4 

ska minska. sjukfrånvarodagar per 

anställd. -3,9% -5% -10% 

Total sjukfrånvaro i % 7,5% 8,2% 5% 

Antal personer som har 3 93 105 80 

eller fler 

sjukfrånvarotillfällen/år 

6:2 Andelen heltid för Andel heltid 50% 48% 50% 

tillsvidareanställda ska öka tillsvidareanställda 

Andel medarbetare som är 88% 87% 90% 

nöjda med sin 
sysselsättningsgrad. 

0 

Mål 
2019 
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Ekonomi 

Drift 
I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 20 I 8-20 I 9. Dessa finns därför inte 

med här. 

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 20 I 7i kommunfullmäktiges beslut i 

juni. Under sommaren har budget 2016 uppräknats med lönerevidering samt kapitalkostnadsökning. 

Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Detta gör att ny ram för socialnämnden 2017 blir 

193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 121 tkr 

jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Budget ökningen härleds till följande faktorer: 

Område 

U}nerevideri ng 2016 

Ökade kapitalkostn 
(Hyror pga nyinvest) 

I? 011 tisl<;a 
· oriterin ar 

Summa 
(tkr) 

4 991 

1 860 

Baseras på året lön 'översyn 
Baseras på investeringsbudget 2016-2017 

EJ1]igt KF jun1,oeslut 

KPI uppräkning 

Vol m förändd ngar 

609 

381 

2 875 

1% 

Er1ligt demograJimodellcn, ba&era på Scos bdblknlng·p1·agn 

Nationella beslut 

--1------
Stödboendereform -20 

80 Höjt takbelopp högkostnadsskydd äldreomsorg 

Höjning barndelen i riksnonnen 

-100 

200 

Ramväxlingar 32- RamvtbJ il1g ..:o 16 äterlägg 

Totalt 11121 

0 rgan1satons or e ntn~ . k i·· d I . 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos BucJget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 201608 2017 
Nämnd 437 456 552 512 560 
Medel för återbetalning 370 230 70 
Förvaltningsledning 9 486 9 256 11 444 10 069 5 690 
Stab* 7 04: 
Bistånd 15 169 10 790 12 620 10 920 11 580 
Vård och omsorg 101 086 107 702 107 945 112 195 U2980 
Socialt stöd 52 998 51 787 53 924 54 214 55 155 
Summa I 79 176 179 992 186 855 188 140 193 680 
Kommunbidrag 175015 181 064 186 855 186 855 193 680 
Resultat -4 161 1 072 0 -1 285 0 

*Ny enhet, budgeteras separat fr 2017 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Den reviderade ramen har fördelats enligt tabell ovan med följande förutsättningar; uppräkning har skett 

med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts 

nämnderna efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska 

förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har 
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tilldelats socialt stöd för att stärka upp boendestöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits 

socialt stöd samt bistånd från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott. 

Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, 5 860 från Förvaltningsledning, 

I 195 tkr från Bistånd samt 590 tkr från Vård och omsorg. I kolumnerna 2016 och tidigare kvarstår den 

gamla fördelningen 

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att 

presenteras senare då varje enhet lagt sin budget.. 

Stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka bemanningen kvarstår. För 2017 handlar det om ca 

2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg. 

Fördelning i tabellform: 
Nämnd 

Förvaltningsledning 

Bistånd 

Stab 

Vård och omsorg 

Socialt stöd 

930 Grunduppräkning fr 2016 
-300 habiliteringsersättning införs 
630 Budget 2017 

11 497 Grunduppräkning fr 2016 
-5 860 ny enhet Stab 

-500 ombudget 2016 till VO Trygghetslarm 
553 kapitalkostnadspott 2016 

5 690 Budget 2017 

12 735 Grunduppräkning fr 2016 
-1 195 Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter 

40 habiliteringsersättning införs 
11 580 Budget 2017 

0 Grunduppräkning fr 2016 
5 860 delar från FV 

590 Bemanningsenhet 
1 195 Adm.enhet, färdtjänst, om sorgsavgifter fr Bistånd 
7 645 Budget 2017 

108 388 Grunduppräkning fr 2016 
2 875 Demografiförändring 

500 Trygghetslarm 
500 Arbetskläder 

1 307 ökad hyra pga investering 
-590 bemanningsenhet 

112 980 Budget 2017 

54 395 Grunduppräkning fr 2016 
500 Förstärkt boendestöd 
260 habiliteringsersättning införs 

55155 Budget 2017 

10 
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Bilaga SN § 112 

Investeringar 
Investerings bud get antagen av KF 14 juni 2016 

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 
Belopp netto (tkr) 2015 2016 2016 2017 2018 2019 
Hagen etapp 3 5 669 I 831 3 593 
Hagen etapp 4 7 510 
Hagen etapp 5 7 500 

S:a investeringar gm TN 5 669 9 341 3 593 0 0 7 500 
Inventarier 534 1 000 1 000 500 500 500 
Mobillås 0 0 0 
Digitala larm 0 0 0 
Hemgården 99 2 650 2 650 0 
Hemgården, gamla hem~jänstlokaler 2 000 
Hemgården larm l 000 
Arkiv 300 
HVB-Boende, ensamkommande 600 flyktingbarn 
Stödboende för ensamkommande 

120 flyktingbarn 
Nyckelskåp 500 
Förstudie LSS boende 200 

S:a investeringar egna 633 3 650 3 650 5 020 700 500 

TOTALA INVESTERINGAR 6 302 12 991 7 243 5 020 700 8 000 

Inventarier 
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och 

verksamhetsmöbler. Det finns idag ett behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, vårdsängar 

behöver bytas ut samt ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna behöver införskaffas. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 60 tkr 

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler 
Idag finns det lokaler som inte används på Hemgården, dessa lokaler skulle med en renovering kunna 

avvändas tex för kontorslokaler något som idag är ett bekymmer bland annat för biståndsenheten. 

beräknad avskrivningstid J 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 205 tkr 

Hemgården, larm 
Larmsystemet på Hemgården är gammalt och icke funktionsdugligt. Ett nytt larm säkerställer 

kallelselarmets funktion och skapar en bättre boende miljö samt en bättre arbetsmiljö. 

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 225 tkr 

Arkiv 
Investeringen avser i ordningsställande av arkiv i befintliga lokaler. Socialnämndens arkiv uppfyller inte 

de lagkrav som ställs och därigenom behöver åtgärder vidtas. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr 

11 
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Bilaga SN § 112 

HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn 
Investeringen avser nybyggnation alternativ markkostnader samt moduler gällande ett HVB-boende för 

ensamkommande barn och unga. 

beräknad avskrivningstid 5-10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60-125 tkr. Statliga medel täcker den 
ökade kapitalkostnaden. 

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn 
Investeringen avser införskaffande alternativ nybyggnation av stödboende (små lägenheter) tilJ 

ensamkommande barn och unga. 

Bedömningen är att 30 lägenheter/platser behövs ytterligare under 2017 till anvisade ensamkommande 

barn och unga. Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av statliga medel. 

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 12 tkr. Statliga medel täcker den ökade 
kapitalkostnaden. 

Nyckelskåp 
Att förvara nycklar som tillhör de individer som har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghetslarm på 

ett säkert sätt med möjlighet att kunna se vem som tar vilken nyckel skapar en trygghet för medborgare i 

Herrljunga. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 51 tkr. 

Kommentar till fördelning av investeringsbudget 
Beräkning av kapitalkostnad utifrån internränta 2,5 %. Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader är 

fördelade men ska återlämnas om investeringen inte genomförs. 

12 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 SERVICENÄMND IT VÄXEL TELEFONI 2016-09-27   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
ITVT § 23 DNR ITVT 8/2016    
 
Budget 2017 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen presenterar budget för nästa år och uppger att Herrljunga och Vår-
gårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Budgeten baseras på ra-
men i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, 
politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året debiteras 
Vårgårda kommuns andel av kostnaderna utifrån befolkningsandel vilket innebär 
en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herr-
ljunga kommun. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut 
under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 fi-
nansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.  

 
De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och 
med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i ser-
vicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i re-
spektive kommuns investeringsbudget medan gemensamma investeringar som be-
rör båda kommuner läggs i Herrljungas investeringsbudget. De gemensamma inve-
steringingarna kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av ka-
pitalkostnaderna kommer att debiteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20 
Budgetdokument för IT/växel/telefoni 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Servicenämnden IT/Växel/Telefonis beslut 

1. Budget 2017 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns. 
 
______ 
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Budget 2017 
Servicenämnd              
IT, växel och telefoni 
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Budgetförutsättningar 

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna 
utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar 
och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut 
under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av 
båda kommunerna efter befolkningsandel.  

Område Summa (tkr) 

Budget 2016 14 327 
Lönerevidering 2016 154 
Kapitalkostnadspott 2016 229 
Politiska prioriteringar 0 
KPI uppräkning 234 
Ramväxlingar 0 
Budget 2017 14 944 

 
 
Den del av servicenämnden som avser IT, växel och telefoni ökar sin budget med 617 tkr 
inför 2017.  
 
Budgeten ökar med 154 tkr för löneökningar. Lönerevideringen ligger på 2,7%. 
 
Kapitalkostnadspotten avser endast Herrljunga kommuns andel, då motsvarande siffra för de 
kapitalkostnader som ligger i Vårgårda, ej finns framtagen ännu.  
 
Budgeten ökar med 234 tkr för KPI uppräkning. KPI-uppräkningen ska kompensera för 2017 
års kostnadsökningar vad gäller andra kostnader än löner och kapitalkostnader inom 
nämnden.  Den av kommunfullmäktige antagna uppräkningsprocenten för KPI ligger i 
Vårgårda kommun på 2 % och i Herrljunga kommun på 1 %. 

Budgetfördelning 

Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, 
kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräkning samt ramväxlingar. Under året 
debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna, utifrån befolkningsandel. Det innebär en 
fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun.  
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Budget 2017 i respektive kommun 

 

Vårgårda 

Vårgårda 2016 2017 Avvikelse 

IT, växel & 
telefoni 9 098 9 244 146 

 

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 244 tkr, vilket är en 
ökning med 146 tkr. Hela ökningen härrör från KPI uppräkning. 

 

Herrljunga 

Herrljunga 2016 2017 Avvikelse 

IT, växel & 
telefoni 5 229 5 700 471 

 

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 700 tkr, vilket är 
en ökning med 471 tkr. Ökningen består av löneökningar motsvarande 154 tkr, utfördelning 
av kapitalkostnadspott 229 tkr samt KPI uppräkning med 88 tkr.  

I ovan angivna siffra ligger endast 2016 års del av lönerevideringen med. Motsvarande siffra 
för jan-mars 2017 är 41 tkr. 

Kapitalkostnadspotten för Herrljunga kommuns andel av IT, växel och telefoni kommer att 
landa på 775tkr för 2017. Denna siffra ligger utanför ovanstående uppställning.  
 
 

Investeringar 
 

  Budget Prognos Budget Plan Plan 

Belopp netto (tkr) 2016 2016 2017 2018 2019 

IT - Hårdvara centrala nätverket 900 900 0 0 0 
IT- Infrastruktur licenser 0 0 900 900 900 
IT- Centrala licenser 0 0 500 900 900 
IT Servers utökad lagr.kap. 1 000 1 089 0 0 0 
S:a investeringar egna 1 900 1 989 1 400 1 800 1 800 

TOTALA INVESTERINGAR 1 900 1 989 1 400 1 800 1 800 
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De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 
kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel 
och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget. 
Investeringar som är gemensamma och berör båda kommunerna kommer att läggas med i 
Herrljungas investeringsbudget. Investeringen kommer att ägas av Herrljunga kommun och 
Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.  
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~ ~ HERRLJUN.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 113 

Behov socialnämnden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-10-04 

DNR SN 51 /2016 

Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att samman
ställa en lista på verksamhet som nämnden enligt lag är skyldiga att bedriva men 
som idag inte finns utrymme för i budget. 

Socialförvaltningen har sammanställt en "bruttolista" med verksamheter/insatser 
som är lagstadgade men som det inte finns utrymme för i 2017-års budget. 
Summan för detta beräknas till 8 400 tkr. 

Behov 
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet 
runt 
Anhörigstöd 
Brukare med större vårdtyngd 
Kompetensutveckling av personal 
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och perso-
ner med missbruk 
Utökning korttiden 
SUMMA 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Summa 
5 000 tkr 

600 tkr 
600 tkr 
600 tkr 
300 tkr 

1 300 tkr 
8 400 tkr 

• Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
• Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen . 
2. Beslutet justeras omedelbart. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För k.:1nnc1lum till: 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkande 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Behov socialnämnden 

Sammanfattning 

FÖRVALTNING 
Linnea Holm 

Bilaga SN § 113 
Tjänsteskrivelse 

2016-09-22 
DNR SN 51/2016 7706 

Sid 1 av 3 

Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa en 
lista på verksamhet som nämnden enligt lag är skyldiga att bedriva men som idag inte finns 
utrymme för i budget. 

Socialförvaltningen har sammanställt en "bruttolista" med verksamheter/insatser som är 
lagstadgade men som det inte finns utrymme för i 2017-års budget. 
Summan för detta beräknas till 8 400 tkr. 

Behov Summa 
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet 5 000 tkr 
runt 
Anhörigstöd 600 tkr 
Brukare med större vårdtyngd 600 tkr 
Kompetensutveckling av personal 600 tkr 
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och 300 tkr 
personer med missbruk 
Utökning korttiden 1 300 tkr 
SUMMA 8 400 tkr 

Bes I utsunderlag 

Förslag till beslut 
Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Magnus Stenmark 
Socialchef 

Expedieras till: Kommunfullmakt1ge 
För kännedom till; 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33 

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

Bakgrund 

Behov 

FÖRVALTNING 
Linnea Holm 

Bilaga SN § 113 

Summa 

Tjänsteskrivelse 
2016-09-22 

DNR SN 51/2016 7706 
Sid 2 av 3 

Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet 5 000 tkr 
runt 
Anhörigstöd 600 tkr 
Brukare med större vårdtyngd 600 tkr 
Kompetensutveckling av personal 600 tkr 
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och 300 tkr 
personer med missbruk 
Utökning korttiden 1 300 tkr 
SUMMA 8 400 tkr 

Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt - 5 000 tkr/år 
Från och med 15 april 2016 så trädde en ny bestämmelse om bemanning i 
socialtjänstförordningen i kraft. Den nya bestämmelsen lyder: 
I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001:453) ska det, 
utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan 
dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges 
det stöd och den hjälp som behövs till skydd for liv, personlig säkerhet och hälsa. 

Idag är bemanningen på en omvårdnads avdelning 0,53 årsarbetare per plats. Detta är 
väldigt lågt jämfört med andra kommuner och innebär att vi inte kan tillgodose 
förordningens krav på bemanning på dagtid på omvårdnadsavdelning. Därför föreslås att 
bemanningen på omvårdnad ökas till 0,64 årsarbetare per plats. Kostnaden för detta är 
1 600 tkr per år. 

Nattetid arbetar 2 personer på Hagen och 3 personer på Hemgården . Dessa fem personer 
ska serva 82 personer på 9 olika avdelningar. Att dessa personer ska kunna uppmärksamma 
och ge alla dessa boende stöd och hjälp utan dröjsmål är inte troligt utan bemanningen 
skulle behöva utökas med 3 personer per natt. Detta motsvarar en kostnad på 3 400 tkr per 
år. 

Anhörigstöd - 600 tkr 
Socialtjänstlagen slår fast att kommuner ska ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer 
närstående inom alla socialnämndens verksamheter. Idag så erbjuds ett visst stöd till 
anhöriga och då övervägande till personer som är över 65 år. Det anhörigstöd som erbjuds 
är inte tillräckligt omfattande och skulle behöva vidareutvecklas inom alla socialnämndens 
verksamheter. För att kunna göra detta behövs medel då det inte ryms inom befintlig 
budget. Beräknad kostnad är 600 tkr. 
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HERRLJUNGA KOMMUN FÖRVALTNING 
Linnea Holm 

Bilaga SN § 113 
Tjänsteskrivelse 

2016-09-22 
DNR SN 51/2016 7706 

Sid 3 av 3 

Brukare/Patienter med större vårdtyngd - 600 tkr 
Utvecklingen inom sjukvården går framåt. Det innebär att antalet patienter som skrivs ut 
med komplexare diagnoser ökar. Oftast skrivs de sedan in i kommunens hemsjukvård då de 
behöver ett fortsatt stöd hemma. För att kunna fullfölja våra åtagande avseende den 
kommunala hemsjukvården behövs bemanningen av sjuksköterskor öka. Den beräknade 
kostnaden är 600 tkr. 

Kompetensutveckling av personal - 600 tkr 
Under många år har den grundläggande utbildningen av personal inte skett i den omfattning 
som lagkraven vad avser arbetsmiljö samt socialstyrelsens föreskrifter föreskriver. I det nya 
avtalet med kommunal står det även att möjligheterna till utveckling i yrket ska öka. Med 
bakgrund av detta finns det ett behov om att kompetensutveckla personalen inom vård och 
omsorg samt att arbeta med metoder i arbetet. Personal som handlägger ärenden inom IFO 
barn och familj behöver ska ha en viss utbildning för att få göra utredningar och ta beslut i 
ärenden om barn och unga enligt SOFS 2014:7. Detta innebär att personal som idag inte har 
rätt kompetens behöver kompetensutvecklas genom arbetsgivaren speciellt då det är svårt 
att rekrytera socialsekreterare. Den beräknade kostnaden för detta är 600 tkr per år. 

Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk - 300 tkr 
Socialnämnden erbjuder boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, 
kognitiva svårigheter och/eller missbruk. Boendestöd är stöd i den dagliga livsföringen i 
egna hemmet. Enligt socialtjänstlagen så är det den enskildes behov som styr och i 
Herrljunga ser vi en ökning av behovet av boendestöd på kvällar och helger. Även formen 
av behovet har förändrats vilket innebär att socialnämnden skulle behöva göra anpassningar 
utifrån behoven. Kostnaden för en ändring av boendestöd beräknas till 300 tkr. 

Utökning korttiden - 1 300 tkr 
Korttiden ska enligt budget ha 8 platser. 2015 låg beläggningen på korttiden på i snitt 9,9 
platser och hittills i år på 10,2 platser. Detta är i snitt ca 2 platser över budget per år. 
Budgeten skulle utifrån detta behöva förstärkas med 2 platser. Utöver en förstärkning av 
platser så skulle personaltätheten delar av året behöva vara högre. På korttiden tas brukare 
emot som är i livets slutskede och som är i behov av vak. Utöver det ökar antalet brukare 
med högre vårdtyngd . Dessa två faktorer gör att personal styrkan behöver förstärkas delar 
av året när dessa brukare bor på boendet för att kunna ge alla det stöd och den hjälp de är i 
behov av. Beräknad kostnad är 1 300 tkr. 

Samverkan 
Ärendet samverkades på FSG den 22 september. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 8 

SERVICENÄMND EKONOMI PERSONAL 2016-09-27  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 28 DNR 2016-000354 

Internkontroll – uppföljning personal 

Sammanfattning 
Personalchef Marie Granberg-Klasson redogör för den internkontroll som gjorts för 
Vårgårda och Herrljunga kommuner under årets första åtta månader. 

Beslutsunderlag 
Internkontroll, rapport 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Servicenämnden tar emot informationen.

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Servicenämnden Ekonomi/Personals beslut 
1. Servicenämnden tar emot informationen.

______ 
Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunstyrelsen Herrljunga 
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Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45 
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454 
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se 

Kommunstyrelsen 

ÄRENDEBLAD 
Sida 
1(1) 

Datum 

2016-09-20 

Marie Granberg 
marie.granberg@vargarda.se 

Diarienr  2016-000354 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av internkontroll Servicenämnd Personal 

Internkontroll gällande personal t o m augusti 2016 är genomförd enligt bilaga. 

Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
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Vårgårda Kommun       
Intern Kontrollplan t om aug 2016 

Personalenheten 

Ansvarig 
Nämnd 

Risk i process/ rutin/system Kontrollmoment 
Risk- och 

väsentlighets- 
bedömning 

Ansvar för 
kontroll och 
rapportering 

Uppnått resultat 

KS Uttag av semester per anställd ska inte uppgår till 
minst 20 dagar per år. 

Påminnelse under oktober att chefer 
genomför kontroll av semesteruttag 
mindre än 20 dagar per anställd och år i 
för planering av semesteruttag innan 
året slut.. 

Risk  3 
Väsentlighet 2 

6 

Lönechef Sker i oktober 

KS Att introduktion av nyanställda inte sker efter 
angiven checklista för introduktion. 

Enkät till samtliga deltagande 
nyanställda vid central intoruktion. 

Risk 5 
Väsentlighet 3 

15 

Personalchef 75%  resultat är uppnått  i 
april 

KS Rehabilitering, - att bevakning av ohälsotal  inte 
sker 

Statistikkontroll var tredje månad. Vid 
ökade sjuktal sker kontroll mot 
ansvarig chef samt analys av ökning.  

Risk  3 
Väsentlighet  3 

9 

Rehab-samordnare. Kontrollen har genomförts 
mellan september 2015 och 
mars 2016. 
Rehabsamordnaren har 
avslutat uppdraget juni 
2016 och uppdraget har 
övergått till respektive HR-
specialsit för 
verksamhetsområdet. 
Åtgärden har inte lett till 
minskad sjukfrånvaro som 
var målet 
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