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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 
Direktjusterade paragrafer 

Sid 1 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Andreas Johansson (M), vice ordförande 
Gudrun Gustafsson (M) ers. Tony Niva (SD) 
Pia Bondesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) ers. Uno Sanfridsson (C) 
Inger Gustavsson (L) 
Kerstin Setterberg (KD) 
Annette Rundström (S) 
Susanne Ström (S) ers. Magnus Fredriksen (S) 
Arrnina Dzananovic (S) 
Carina Fredriksen (S) 

Ej tjänstgörande er
sättare 
Magnus Lennartsson 
(M) 
Helene Sandqvist Ben
jaminsson (L) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Elisabeth Skamehall, verksamhets
chef 
Maria Tid, verksamhetschef 
J enny Andersson, controller 

Linnea Holm, utredningssekreterare 
Daniel Hellström, nämndsekreterare 
Helene Backman-Carlsson, TÖS § 
25 
Karin Paust, MAS § 25 

Arrnina Dzananovic (S) 

Kommunhuset, Herrl jung~m~:us 2016 
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Armina Dzananovic (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden, direktjustering § § 24-25 

2016-03-01 
Datum för 

2016-03-01 anslags nedtagande 

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga 

Paragrafer § § 24- 25 

2016-03-23 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2016-03-01 

SN § 24 DNR SN 7/2016 

Verksamhetsberättelse 2015 

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

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

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

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-03-01 

F ortsättning § 24 

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

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

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 

2016-03-01 

SN § 25 DNR SN 3/2015 

Internkontroll 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

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

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

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

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

Utdragsbestyrkande 


