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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 1 
2017-03-28 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, sal Nossan kl. 13.00-14.35 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Magnus Lennartsson (M), tjg. ers. får 
Andreas J o hans son (M) 

Pia Bondesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) 
Kerstin Setterberg (KD) 
Inger Gustavsson (L) 
Kitty Andersson (S), tjg. ers. för An
nette Rundström (S) 

Magnus Fredriksen (S) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Aniko Andersson, verksamhetschef 
Robert Rydquist, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Marie Nordqvist, nämndsekreterare 
Jenny Andersson, controller, §§ 23-
25 

Magnus Lennartsson (M) 

Beslutande 
Armirra Dzananovic (S), §§ 23-33 
Carina Fredtiksen (S) 
Auli Kamehed (SD) 
Kjell Johansson (MP), tjg. ers. för Ar
mina Dzananovic (S), ~ 22 

Ersättare 
Åke Henningsson (KD) 
Lilian Fritzby (SD) 
Gudrun Gustafsson (M) 

Helene Backman Carlsson, 
SAS/kvalitetssamordnare, § 27 
Tomas Bomhall, 
MAS/kvalitetssamordnare, § 28 
Johan Unehed, enhetschef,§ 22 
Annika Tordsson, personligt ombud, 
§ 22 

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-03-30 kl. 11.00 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2017-03-28 

SN § 22 

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
De nya medarbetarna Johan Unehed enhetschef och Annika Tordsson, personligt 
ombud, presenterar sig. 
Aniko Andersson Persson, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om att 
det råder bra stämning i arbetsgrupperna, alla chefsposter är nu tillsatta och en 
uppstart av projekt heltidsanställning som nonn kommer ske. 
Rober Rydquist, verksamhetschef socialt stöd, informerar om läget med anvis
nings boende. Det har kommit 13 personer i mars där hälften erbjudits lägenhet 
och hälften väntar på att bli erbjudna lägenhet. Fördelningstalet för Herrljunga 
kommun har minskat från 38 till 28 får 2017, detta påverkar dock inte motta
gande i mars månad. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

· .4? 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-03-28 

SN § 23 DNR SN 1/2017 

Månadsuppföljning 2017-02-28 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar får året 2017 ett positivt resultat på l 270 tkr. 
Utgången av 2016 var positiv med 9,6 mkr. Några av orsakerna till detta över
skott kvarstår även 2017 som det ser ut just nu. Det är framfår allt LSS verksam
heten extern regi som inte har de volymer som budgeterats får, något som kan 
ändras snabbt. IFO Barn och familj som ett antal år har levererat ett överskott 
prognostiserar redan nu ett underskott. Det är de många placeringarna i slutet av 
år 2016 som redan nu har fårbrukat 2017 års budget avseende placeringskostna
der. Ä ven IFO vuxen prognostiserar underskott får 2017, precis som förra året. 
En felbudgeterad hyra på Hagen 2016 visar sig också som ett överskott 2017 ef
tersom budget 2017 är baserad på 2016 innan felaktigheten uppdagats. Vakanta 
tjänster inom olika delar av förvaltningen finns fortfarande och bidrar till en posi
tiv prognos. 

Enligt regler får hantering av flyktingbuffert ska eventuellt överskott ett an
komstår lyftas efter 5 år. För 2017 ska därfår ca l ,5 mkr tillskjutas till resultatet. 
Denna summa är inte med i prognosen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För kiinne~lom 
till : 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-03-28 

SN § 24 DNR SN l 09/2016 

Förtydligande kring över- och underskott 

Sammanfattning 
A v redovisat underskott - 4 865 tkr år 2014 beslutades att socialnämnden fick ta 
med sig 2 433 tkr for att återbetalas inom 3 år. Detta underskott avskrevs under 
2015. År 2015 gjorde socialnämnden ett överskott på l 072 tkr och efter avdrag 
for tilläggsanslag l 200 tkr samt tillägg for for låg tilldelning i demografimo
dellen l 879 tkr hamnade socialnämnden på ett överskott på l 276 tkr som fick 
tas med i över- och underskottsmodellen till 2016. 

För år 2016 redovisar socialnämnden ett överskott på 9 609 tkr. Sammanfatt
ningsvis beror 4 700 tkr av överskottet på ej tillsatta tjänster, både chefstjänster 
och handläggning. Behovet av vårdplatser inom IFO ger ett underskott på l 250 
tkr medan forändrade beslut inom LSS bidrar till ett överskott på 2 360 tkr. Eko
nomiskt bistånd redovisar ett underskott på l 290 tkr. AME redovisar överskott 
bland annat beroende på nya avtal med företag. Flyktingverksamheten är helt 
borträknad från denna uppställning. 

Svårigheter att forutse och budgetera behovet av vårdinsatser gällande LSS samt 
IFO bidrar till att utfallet kan skilja mycket år från år. Ä ven behovet av ekono
miskt bistånd är svårt att förutse. Ej tillsatta tjänster kan i ett kort perspektiv vara 
en besparing men på längre sikt är det troligt att andra kostnader ökar, till exem
pel sjukskrivningar. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-03-28 

SN § 25 DNR SN l 09/2016 

Förtydligande kring ensamkommande 

Sammanfattning 
I 2016 års bokslut finns uppbokat 15 529 tkr som en fordran på Migrationsverket 
får ersättning får boende ensamkommande barn. Uppbokningen avser kvartal 3 
och 4 2016 avseende boende asyl och boende PUT (permanent uppehållstill
stånd) samt får kvartal 4 får den ersättning enligt avtal som kommunen får får 
emottagande av asylsökande ensamkommande barn. 
3 l 00 tkr avser boende kvartal 3, 
2 156 tkr avser boende kvartal 4 och 
9 274 tkr avser ersättning enligt avtal. (utbetald jan 2017) 

Resultat 2016 Enheten får ensamkommande barn 
Intäkter: 58 33 7 tkr (1Jara1J 15 529 tkr uppbokat J 
KoJinade r: 3 9 940 t kr 
Netto: 18 397 tkr 

Nettoöverskottet har lagts till flyktingbufferten får ensamkommande barn i en
lighet med socialnämndens beslut 2016-10-04, § 115, om hantering av överskott 
for ensamkommande barn. Hanteringen grundar sig i ett antagande om att kost
nader kommer att uppstå i framtiden som inte täcks av några ersättningar från 
Migrationsverket Det finns också en risk att det fårslag på forändrat ersättnings
system med lägre ersättningar som finns inte kommer att täcka de kostnader som 
kommunen har eller kommer att ha får ensamkommande. Då ska medel finnas 
avsatta for att inte belasta kommunens skattemedel. 
Ej fårbrukade medel aktuellt år hanteras på samma sätt som bufferten får flyk
tingmedel inom introduktionsenheten, det vill säga lyfts till resultatet efter 5 år. 

I balansräkningen finns avsatt for ensamkommande barn 21 339 tkr varav 18 397 
tkr kommer från 2016 års resultat. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-03-28 

SN § 26 

Uppdaterad lista över kontaktpolitiker 

Sammanfattning 
Stabschef presenterar en uppdaterad lista över kontaktpolitiker och ansvariga 
chefer. 

Infonnationen läggs till handlingama. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-03-28 

SN § 27 DNR SN 15/2017 

Kvalitetsberättelse 2016 

Sammanfattning 
Den l januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya foreskrift och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete i kraft. A v 
det allmänna rådet till 7 kap. l § SOSFS 2011 :9 framgår att arbetet med att sys
tematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten bör dokumenteras i en år
lig kvalitetsberättelse. 

Kvalitetsberättelsen beskriver i korthet de forändringar och händelser som skett 
under året. Kvalitetsberättelsen har ledningssystemets foreskrift som grund for de 
områden som finns upptagna i skrivelsen. 

Under avsnittet nationella uppfoljningar finns bland annat en del av de samman
ställningar och fårdiga presentationer som Socialstyrelsen och Sveriges kommu
ner och landsting, SKL har presenterat. Dessa sammanställningar kan utgöra ett 
underlag fOr kvalitetsarbete inom verksamheterna. 

Det som både inom särskilt boende och hemtjänsten har fått fler andel positiva 
svar mellan åren 2014 till 2016 är, de äldres uppfattning om möjligheten att fram
fora synpunkter och klagomål. Bedömningen är att nämndens arbete med stän
diga forbättringar där avvikelser med synpunkter och klagomål har fått en får
ankring som gett ringar på vattnet, vilket bör uppfattas positivt. Brukar
nas/boendes bedömning i nöjdhet om helheten, har ökat både inom särskilt bo
ende och inom hemtjänsten och ligger över eller väl i jämfårelse med riket. 

Ett annat avsnitt beskriver den avvikelserapportering som varit under året. Ett 
mindre antal avvikelser enligt Sol, LSS har rapporterats 2016 än de två tidigare 
åren. Avvikelser är centralt när det gäller fårbättringsarbete och är grund for 
kommande års egenkontroller. Bedömningen är att det fortfarande fårekommer 
händelser som inte rapporteras. Ett par verksamheter står for majoriteten av rap
porteringen. Under året har 15 lex Sarah rapporter skrivits varav 7 bedömts som 
allvarliga och därmed anmälts till Inspektionen for vård och omsorg, IVO. Det 
har inkommit fler synpunkter och klagomål2016 än fåregående år. 

Socialnämnden har varit foremål får fårre externa granskningar utifrån enskildas 
klagomål till IVO, som valt att inte öppna tillsynsärenden i 3 ärenden. 

Förbättringsområden är bland annat brukarinflytande, dokumentation, persona
lens medverkan i kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-07 
Kvalitetsberättelse 2016, bilaga l,§ 27/2017-03-28 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

F ortsättning § 2 7 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 9 

• Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelsen för 2016 (bilaga l,§ 
27/2017-03-28) och lägger den till handlingarna. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelsen för 2016 (bilaga l,§ 

27/2017-03-28) och lägger den till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 10 
2017-03-28 

SN § 28 DNR SN 111/2016 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

Sammanfattning 
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den l mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det ska framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under fåregående kalenderår, 
• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
• vilka resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-02-24 
Patientsäkerhetsberättelse 2016, bilaga l,§ 28/2017-03-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar 2016 års Patientsäkerhetsberättelse (bilaga l, § 
28/2017-03-28) och lägger den till handlingarna. 

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

Socialnämndens beslut 
l . Socialnämnden antar 2016 års Patientsäkerhetsberättelse (bilaga l , § 

28/2017-03-28) och lägger den till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-03-28 

SN § 29 DNR SN 28/2017 

Avskaffande av förtätning inom HVB-boende 

Sammanfattning 
Det är enligt inspektionen får vård och omsorg, IVO, inte längre tillåtet med får
tätning. Socialnämnden har genom ordfåranden svarat IVO, efter tillsynen på 
HVB Verkstadsgatan, att fårtätningen inte kommer att hävas genom ombyggnat
ioner, nyetableringar samt externa placeringar, utan genom avflyttning. 

Mot bakgrund av att personer som skrivs upp i ålder får stanna kvar på kommu
nens HVB-hem får ensamkommande, fram till besluten om åldersuppskrivning 
och avvisningar har vunnit laga kraft, samt att det åligger kommunen att ta emot 
anvisade barn i den egna kommunen har verksamheten får närvarande en alltfår 
hög beläggning. Dessa motstridiga intressen gör att det kommer dröja åtskillig tid 
innan fårtätningen upphör genom att ungdomar flyttar. 

Socialnämnden behöver därfor besluta om att fårtätningen ska upphöra. Detta 
kan uppnås genom att barn flyttar från boendena och att inga nya skrivs in på bo
endena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-16 
Yttrande till Inspektionen får vård ocb omsorg daterad 2016-12-19 
Beslut från Inspektionen fOr vård och omsorg 2017-03-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Förtätningen på kommunens HVB får ensamkommande ska upphöra. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om forvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Förtätningen på kommunens HVB får ensamkommande ska upphöra. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-03-28 

SN § 30 DNR SN 24/2017 

Yttrande över inriktningsdokument ungdomsmottagningar, re
miss från Västra Götalandsregionen och Västkom 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över nytt fårslag på Inriktningsdo
kument får Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022. Förvaltningen 
föreslår nämnden att anta bifogat remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-17 
Remissvar Herrljunga kommun, 2017-03-17 
Inriktningsdokument får UNGDOMsMOTTAGNINGAR i Västra Götaland 
2018-2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Remissvaret antas. 

Magnus Lennartsson (M) föreslår följande ändring: 
• "Avgifter - att besöka en ungdomsmottagning bör vara gratis for den en

skilde for att inte hindra besök. " ändras till "Avgifter- att besöka en 
ungdomsmottagning ska vara gratis for den enskilde for att inte hindra 
besök." 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
Ordfåranden frågar om Magnus Lennartssons (M) ändringsfårslag antas och fin
ner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Remissvaret antas med följande ändring: 

"Avgifter- att besöka en ungdomsmottagning bör vara gratisför den en
skilde för att inte hindra besök." ändras till "Avgifter- att besöka en 
ungdomsmottagning ska vara gratis for den enskilde for att inte hindra 
besök." 

Expedieras till: Västra Götalandsregionen 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-03-28 

SN § 31 DNR SN 11/2017 

Rättelse av§ 11 Information uppföljning arbetsmiljö chefer 

Sammanfattning 
Ordforanden Lennart Ottosson föreslår följande justering av § 11 i föregående 
protokoll som en anteckning till detta protokoll: 
"Detta beror bland annat på många sjukskrivningar i januari, arbetet med bok
slut med mera." ändras till "Detta beror bland annat på lönesamtal och brist på 
rimvikarier hos bemanningen vilket inneburit att enheterna själva fått arbeta med 
bemanning. " 

Socialnämndens beslut 
l. Anteckningen tillfors dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-28 

SN § 32 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

l Domar inkomna under tidsperioden 2017-03-01 -
2017-03-28 

2 Beslut från Regionfullmäktige, § 9 2017-01-31, 
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och kommu-
nema i Västra Götaland 

3 KF§ 11/2017-02-14 Tillsyn över försäljning av 
receptfria läkemedel 

4 KF§ 4/2017-02-14 Svar på motion om infårande 
av personligt ombud 

5 KS § 30/2017-02-20 Revidering av riktlinjer för 
kommunövergripande styrdokument 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 

Sid 14 

DNR 

SN 57/2016 

SN 102/2016 

SN 75/2015 

SN 2017:4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-03-28 

SN § 33 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-02-01--
2017-02-28 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2017-02-01--2017-02-28 

Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2017-02-01--2017-02-28 

Socialnämndens beslut 

DNR 

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

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

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Utdragsbestyrkande 


