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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-03-01 

SN § 22 

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Enhetschef IFO barn och familj informerar om personalförsörjningen på enheten. 
Deras mål med densamma och förutsättningar får att nå dessa. 

Verksamhetschefvård och omsorg informerar om hemtjänsten och läget på ar
betsplatsen. Med arbetet kring arbetsmiljön där. 

Socialchef informerar om renoveringen av hemtjänstlokalen i Ljung. 

Vidare informeras om rekryteringen av en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Avtalet med ungdomsmottagningen har förhandlats om och blir nu billigare än 
förut . 

Verksamhetschef socialt stöd informerar om läget i kommunen gällande ensam
kommande flyktingbam. Ett nytt avtal gällande tio platser till har nu skrivits med 
migrationsverket 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expcdien1s till: 
Föl' klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-03-01 

SN § 23 DNR SN 80/2015 

Internbudget 2016 (information) 

Sammanfattning 
Controller informerar om att efter att budgeten togs i oktober har nedbrytning 
gjorts ner till kontonivå. l samband med detta arbete har förändringar gjorts på 
verksamhetsn ivå. Ävent-Orändring har på ansvarsområdesnivå har gjorts då be
slut om att placera bemanningsenheten under vård och omsorg har tagits. Dessa 
medel låg under förvaltningsledningen i tidigare beslut. 

Del av verksamhet inom IFO är psykiatri och denna del har flyttats till vård och 
omsorg. Andra delar inom IFO har lagts under social verksamhet gemensamt då 
det inte är renodlat JFO. En marginell förändring har gjorts mellan funktionshin
der och social verksamhet gemensamt. 

Förändringen är en anpassning t i Il den verksamhet som fanns 2015 och som är 
utgångsläget för budget 2016. 

Inom ansvarsområdena har förändringar gjorts på grund av ny information om 
t.ex. interna hyror, lokalvård och vaktmästeri. Detta för att hamna rätt budget
mässigt från början i de delar som är möjliga. 

Beslut att placera ansvaret för bemanningsenheten under vård och omsorg har ta
gits. Därför har budgetmedel som fanns för detta under förvaltningsledning flyt
tats till Vård omsorg, stöd i ordinärt boende. Även budgetmedel motsvarande 0,3 
åa har lagts till bemanningsenheten från Bistånd. 

Informationen läggs till handlingarna. 

E.xpcclicn1s till : 
FÖl ' ldinnctlom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträde5datum 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 tick socialnämnden ett till
äggsanslag på 1 200 tkr. Redovisat utfall ink!. tilläggsanslag +l 072 tkr. 

Utfall fcir ensamkomna t1yktingbam 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 f1yktingbarn. 
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. 
Socialfårvaltningen redovisar en nettokostnad 2015 på 179 992 tkr jämfOrt med 
2014 då nettokostnaden var 179 176 tkr. Detta är en nettokostnadsökning på 
0,46 %. Inom vård och omsorg fmisätter arbetet med att minska sina kostnader 
för 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 %. (20 14 7,6 1Yo). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-05 
Verksamhetsberättelse del J 

Verksan1hctsberättelse del 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut : 

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

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

Uidragsbeslyrkande 
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SOCIALNMlNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammflnträdesdittum Sid 3 
2.016-03-01 

Fortsättning § 24 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens verksamhetsberättelse för 20 l 5 godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen 2015 del l överlämnas till Kommunfullmäktige 
3. Ärendet direktjt1steras. 

ExtJcdicl·.:.ts fil/: Kommum:tyrcl.;;cn 
Flit· ktinnedom till: Ekonomi:wdclningcn 

Utdragsbos l )''i( an t!a 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SilfllnTantr~d€~d~lunl Sid 4 

2016-03-01 

SN ~ 25 DNR SN 3/2015 

Internkontroll 2015 

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

Resultatet fl·än socialnärnndens internkontroll 2015 visar bland annat att 
-det finns upprättade genomfOrandeplaner i 75 procent av de granskade 

ärendena inom herntjänst, till 92 procent inom boende LSS samt 42 
procent inom IFO, vuxna med insats kontaktperson. Planernas kvHiitet kan 
förbättras. Enskildas delaktighet behöver generellt 
det finns en viss osäkerhet gällande avvikelscnJtincrna. Följsarnhetcn till 
rutinerna är ett mrhättringsområde 
kontrollräkning av akutläkemedelsförråden har under året följts enligt 
rutin, vilket är en fårbättring sedan foregående år 

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

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

Beslutsunderlag 
"I~jänsteskrivelse 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 
Ordforanden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

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

l~xpe1licrns till: Kommunstyrelsen 
Ho ldinnctlom till: Ekonooni"vdclningc"' 

U i dr agsbe>lyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-03-01 

SN § 26 DNR SN 10/2016 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Sammanfattning 
Iden med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara fårdig senast den l mars varje år. Varje 
pat ient ka känna ig tr gg och säker i kontakten med vårdgivaren och 
vårdgi aren si a underHUta för patient och närstående att delta i 
palienl'säkerh etsarbctet. Samverkan med patienter och närstående sker vid 
inflyttning på Särskil l boende ell er vid inskrivning i hemsjukvård. Information 
ge hm klagomål och synpunkter k.an rramföras. 

Under 2015 har arbetet med implementering av verksamhetssystemet VIVA och 
dokumentation enligt International Klassificering Funktion (ICF) och 
Klassificering av Vård Åtgärder (KV Å) fortsatt. Utbildningar i dokumentation 
och n·amtagande av ruliner har pågått. Egenkontro Ll basala hygienrutiner har 
genom förLs vil ket avser en regelbunden sy tem atisk uppfoljning av 
verksamhelens arbete i enlighet med gä llande processer rutiner och lagstiftning. 
Resultatet från punktprevalensmätningen Basala Hygien och klädmtiner har 
förbättrats jämfört med 2014. Patientsäkerhetsarbetet följs upp genom analys av 
inkomna avvikelser. De dom i nerande avvikelserna är fall och läkemedel. 
Patientsäkerhetsarbete har under året belysts genom upprättande och revidering 
av riktlinjer och rutiner. Verksamheterna har deltagit i både 
punktprevalensmätningar trycksår och fall, i svenska HALT mätningen vilken 
handlar om vårdrelaterade infektioner samt i punktprevalensmätning basala 
hygien och klädrutiner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-1 O 
Patientsäkerhetsberättelse 201 5 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Patientsäkerhetsberättelsen antas. 

Rxpedicras till: 
För kiinnedom till: 

Uidragsbeslyrkande 



Q ~ HERRLJU~.GA KOMMUN 

l SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-03-01 

SN § 27 DNR SN 132/2015 

Finansiering av digitala trygghetslarm 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade på sitt möte i februari att kommunen ska hyra digitala 
trygghetslarm istället får att köpa in larmen. Kostnaden får att hyra larm är ca 
900 tkr/år. Till detta kommer en kostnad på 300 tkr får själva införandet av lar
men. I budget får 2016 finns det 400 tkr får trygghetslann. Införande kostnaden 
samt delar av hyreskostnaden är otinansierad under 2016. Nämnden behöver där
får beslutas hur dessa kostnader ska finansiera. Då inte införandet kommer ske 
förrän hösten 2016, kommer inte kostnaden får driften uppgå till 900 tkr under 
2016 utan beräknas till 300 tkr. Detta innebär att nämnden behöver besluta om 
tinansiering får 600 tkr under 2016 då detta inte fanns med i beslutet som togs i 
februari. 

Socialförvaltningen föreslår att digitala trygghetslarmen finansieras genom att 
omfårdela 500 tkr i budget för systemutvecklare/förändringsledare, då förvalt
ningen ännu inte rekryterat någon till denna post. Konsekvenser på detta är att 
inte utvecklingen av bland annat Viva och e-hälsa inte kan fortgå på samma sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-1 O 
Socialnämndens beslut§ 14/2016-02-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• 500 tkr omfördelas från förvaltningsledningen till digitala trygghetslarm . 

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

Socialnämndens beslut 
l. 500 tkr omfördelas från förvaltningsledningen till digitala trygghetslann . 

l•: xjlctlicl'as till: 
Fiir l<iinnednm till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-03-01 

SN § 28 DNR SN 134/2015 

Införande av rambeslut i hemtjänsten 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den l september 2015 att införa 
rambeslut i hemtjänsten. Tidpunkten fö r införandet behöver senareläggas för att 
inte störa det pågående 1n rbättring. arbetet i hemtjänsten, implementeringen av 
socialtjän tplanen och införandet av digitala trygghetslarm. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-02-18 
Socialnämndens beslut § 121/2015-09-0 l 

Förslag till beslut 
Presidiets fårs lag t i Il bes lut: 

• Punkten 3 i SN § 121/2015 ändras t i Il: 
3. Nya biståndsbeslut om hemtjänst utformas som rambeslut från och med 
januari 2017 . 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Punkten 3 i SN § 12112015 ändras till: 

3. Nya biståndsbeslut om hemtjänst utformas som rambeslut från och med 
januari 2017. 

ExfJctlicl"ns till: 
För toinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-03-01 

SN § 29 DNR SN 81 /2015 

Förändring av taxor och avgifter 2016 

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade i december att ändra Socialtjänstlagens kap 8 5 § som regle
rar de avgifter som kommunen får ta ut av enskilda för hemtjänst, dagverksamhet 
och insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen innebär att kommunen 
har rätt att höja maxtaxan från högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet 
till 0,5392. Beslutet börjar gälla från l juli 2016. 

Beslutet innebär att kommunen kan höja maxtaxan från 1 juli samt att avgiften 
för nivå 3 hemtjänst, dagverksamhet, omsorgsavgift för korttidsplats och särskilt 
boende höjs. Beräknad ändring är från 1772 kr/månaden till 1991 kr. Förändring
ar kan ske med utgång från socialstyrelsens meddelandeblad som de släpper inför 
förändring av maxtaxan. Dagstaxan förändras från 59 kr till 63 kr. 

l och med ändringen av avgiften för nivå 3 hemtjänsten bör även nivå l och 2 ju
steras uppåt. Detta skulle innebära en höjning från en tolftedel av 15% av pris
basbeloppet till 17% för nivå l och från en tolftedel av 30% av prisbasbeloppet 
till 33% för nivå 2. Detta innebär att nivå 1 höjs från 554 kr/månad till 628 
kr/månaden och nivå 2 höjs från l J 08 kr till J 218 kr. 

J samband med lagändringen kommer kommunen få lägre skatteintäkter från sta
ten. 

Idag finns en avgift för tvätt med i Taxor och avgifter. Tvätten ingår i omsorgs
avgiften och kan därför inte tas ut separat. 

Beslutsunderlag 
'Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-02-1 O 
Socialtjänstlagen kapitel 8 5§ 
Taxor och avgifter 2016, antagna K F § 178/2015-1 1-1 O 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Taxor och avgifter 2016 korrigeras så att maxtaxan och avgiften för n iv å 
3 hemtjänsten, dagverksamhet, omsorgsavgiften för korttidsplats och sär
skilt boende från en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolfte
del av 0,5392 gånger prisbasbeloppet Höjningen börjar gälla från l juli 
2016. 

• Avgiftsnivå l för hemtjänsten höjs till en tolftedel av 17% av prisbas
beloppet och avgiftsnivå 2 höjs till en tolftedel av 33% av prisbasbelopp
et 

• A v gifter för tvätt upphör 
• Beslutet överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning § 29 

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

Socialnämndens beslut 
l. Taxor och avgifter 2016 korrigeras så att maxtaxan och avgiften för nivå 

3 hemtjänsten, dagverksamhet, omsorgsavgiften för korttidsplats och sär
skilt boende från en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolfte
del av 0,5392 gånger prisbasbeloppet Höjningen bö1:jar gälla från l juli 
2016. 

2. Avgiftsnivå 1 får hemtjänsten höjs till en tolftedel av 17% av prisbas
beloppet och avgiftsnivå 2 höjs till en tolftedel av 33% av prisbasbelopp
et 

3. Avgifter för tvätt upphör 
4. Beslutet överlämnas till Kommunfullmäktige för fastställande . 

Expcdicrns till: Kmnmunfullm~ktige 

Fik kiinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SN § 30 DNR SN 22/2016 

Hyressättning 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett antallägenheter på särskilt boende som hyrs ut till bru
kare. Nämnden är ansvarig får hyressättningen. Förvaltningen föreslår att hyres
höjningen sker l april varje år och att den höjs enligt någon av följande alterna
tiv: 

Alternativ A- Höjning enligt Herhos höjning 
Herbo höjer hyran årligen per 1 april. Höjningen föregås av en torhandling. 

AlternativB ---Höjning enligt KPI 
Var:ie år fastställs konsumentprisindex (KPI). Det är det mest använda måttet för 
prisutveckling och visar på hur konsumentpriser i genomsnitt utvecklar sig för 
privata inhemska konsumtionen. Det är detta värde som används vid bland annat 
uppräkningen av budget. 

Hagen har under de senaste åren renoverats men hyrorna har inte anpassats efter 
renoveringarna vilket innebär att den boendes kostnad per lägenhet ligger under 
Socialnämndens kostnad. Hyran idag är mellan 36 800 kr till 38 600 kr. Förvalt
ningen föreslår därfår att hyran, får nyinflyttade, sätts utifrån någon av följande 
alternativ: 

Alternativ l - Hyranfördelasjämt på hela Hagen 
Detta alternativ innebär att nämndens kostnad får lägenheterna och gemensam
hetsutrymmen fårdelas lika på alla de, från mitten av mars, 31 lägenheter som 
finns på Hagen. Detta skulle innebära en årshyra på 63 534 kr per lägenhet. 

Alternativ 2- Hyranfördelas jämt per avdelning 
Detta fårslag innebär att nämndens kostnader får lägenheterna och gemensam
hetsutrymmena på respektive enhet fördelas lika mellan enhetens lägenheter. 
Detta i n n e bära att årshyran på Ekhagen (etapp 2) är 65 056 kr och på Enehagen 
(etapp l) och Björkhagen (etapp 3) är 62 911 kr. 

Alternativ 3 -Individuell hyra per lägenhet 
Detta alternativ innebär att hyran anpassas till respektive lägenhets storlek och att 
kostnaderna får gemensamhetsutrymmena fårdelas lika mellan enhetens lägen
heter. Detta innebär att årshyran skulle sträcka sig från 62 316 kr till 65 166 kr. 
Där de högre hyrorna återfinns på Ekhagen. 

Beslutsunderlag 
~jänsteskrive1se i ärendet daterad 2016-02-1 O 

Utdragsbestyrkande 



~ D HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

Fortsättning§ 30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 14 

• Hyran på särskilt boende höjs i enlighet med Herbos hyreshöjning den l 
april varje år. 

• Hyran på Hagen sätts utifrån lägenhetens kvadratmeter storlek samt att 
kostnaderna för gemensamhetsutrymmena fördelas lika mellan enhetens 
lägenheter. Hyran börjar gälla vid nyinflyttning. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Hyran på särskilt boende höjs i enlighet med Herbos hyreshöjning den l 

ap r i l varje år. 
2. Hyran på Hagen sätts utifrån lägenhetens kvadratmeter storlek samt att 

kostnaderna för gemensamhetsutrymmena fördelas lika mellan enhetens 
lägenheter. Hyran börjar gälla vid nyinflyttning. 

l~xpcdi('nls till : l'vla1i LindbCig, systt.::m:1dminist1fllÖ1, nvginshandliiggmna 
Fö•· k;inneclom till: .lenny Andersson, controller 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-01 

SN § 31 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

2 

Minnesanteckningar från möte angå
ende utveckling av äldreomsorgen 

Beslut KF § 4 Svar på motion om 
digitala trygghetslarm 

3 Beslut KF § 5 Höjning av anlägg
ningsavgift för vatten och avlopp 

4 Beslut KF § 6 Ramväxling av löne
pott i budget 20 l 6 

5 Beslut KF§ 7 Risk- och sårbarhetsa
nalys för Herrljunga kommun 2016-
2018 

6 Beslut KF § l 2 Rappatiering av ej 
verkställda gynnande bes l ut enligt 
SOL och LSS per 20 l 5-09-30 

7 Protokoll FSG 20 l 6-02- l 8 

8 Detaljplaner 2016- Styrbjörn 

9 Domar inkomna under tidsperioden 
20 l 6-02-0 l - 20 l 6-02-29 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 

DNR 

SN 39/2016 

Sid 15 



; g HERRLJUN.GA KOMMUN 

l SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

, ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-03-01 

SN § 32 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-02-01--
2016-02-29 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

3 

Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-02-01- - 2016-02-29 

Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-02-0 l - - 2016-02-29 

Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-02-02- - 2016-02-29 

Socialnämndens beslut 

DNR 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg. 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg. 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg. 4 A, 
Herrljunga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga § 24 

Inledning/Sammanfattning 

Under rel har kommtmru tl mäktigc antagit socialnämnden::. ocia ltjänstpl<m . Socialtjänstplanen är en 
pol icy rör nrbelct inom socia t f'örva ltn ingen som !tigger fast inrik tningen i'(i r insatser, vad som styr 
ställningstagande, bes lut och prioriteringar samt en grundsyn och en vä rdegrund för nämndens arbete. 
Till social tjänstp lanen har ett ~1tbildningsmater i al och en kommunikation. plan tagits fram . 
' ocia lljänstplanen har under hö~ t cn bö1:jat imrlementeras ute i verksamheterna, arbetet skall vara 

genomfört i j u n i 20 16. 

Smn tliga enheter h<tr bö1:j at nrlx:tllllt if'rån enhetens egna nrbetsplan. enheterna har ~lven upprrlttn l en 
milj(illn ndlingsplan. ! maj övertog socialnämnden en ny uppgill lh n kommunstyre lsen i ronn uv 
konsumc111rådgivn ing och budget och skuld r( clgiv ning. Två ny.a hoc 11 den l'ör cnc;amkommandc bnrn har 
sltu·r(lls och I IHgcn c!app 2 har flird igst1il ll s. l<omm ultcn tog umkr perioden "27 no cmbl.!r till l<) 
dct.:cm ber emot ett J() ta l flyklingAr nyktinga rna inkvortcradcs i A lt liV. !:,')'11lllt1St iksu l. 

Socitl l l'örva lt ningcn h·1r tillsllm1mn1s med il-avdeln ingen bö1:jut t rUITa~ i ett s~ ka ll w levcransf'orum, vnd 
bn iHt de ln ingell leverera och vad vill v i ha fö l· typ av tj änster. 

Året har präglats av att få en budget i balans samtidigt som ett nytt verksamhetssystem införts. 
Fortfarande kvarstår en hel del arbete med att få systemet komplett och personalen bekväma med att 
använda alla funktioner på rätt sätt. 

'ocia lnämnden har prognost icera! underskort uneler stön·e de len av året. "enaste prognos visa le på ett 
unelerskott på - l 040 tkr. De •. ·törsta avvikelserna fr1'111 budget vi ar hem~j i:instcn samt korniclsboendel. l 
budgetarbete t föl' 20 15 minskade hemtjänstens budget med ca 3000 tkr metl hänv isning till en för hög 
st;mclarclkoslnacl i förhållande t ill övr iga kommuner. Denna verksamhet har inle lyckat anpassa sina 
kostnader I i !l den minskade budgeten. Ombyggnaden av nästa etapp p~ Hagen gör att korttidsboendet har 

arittvungen att nytta till nya loka ler. Detta orsakar ytterli gare kostnader i form av hyrt:l, transpor ter och 
na ttpersonn l. rro vuxen har h<ifl el t antal fler placeringar än budgeterat vi lke t rsakar ett underskott för 
denna verksam hel. Verksw11hetcr som har lägre ko tnader än budgeterat är trO barn och familj samt 
l'unktionshinder d1!r l1irre placeringa r samt avs lutade ärenden orsakar ett överskott. 

Förvaltningen har hela året arbetat med att ta fram och implementera åtgärder för att minska kostnaderna. 
l september tog socialnämnden beslut om ett antal större åtgärder för att komma i balans. Flertalet ger 
effekt först 20 16. 

Ansvar och uppdrag 
' oc i al n~lmndcn fi.1 ll gör komn1u n ens uppgi fler inom S~) ·i a ltj änsten ch för detta fastställer 

kommunru ll mäktige mäl som nl1mndcns verksamheter pd rättsäker grund skall v ila på . Socialnämndens 
verks(lmheler omfattar stöd ti ll persoller med funktion ned ältningar oavsett ålder, äldre. individ och 
lbm ilj eomsorg sam t kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten bedrivs enli gt gäll ande lagar och 
förordningar. politiska beslut sam! framtagna riktli njer. 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska 
och sociala trygghet, 
-j!! m l ikhet i levnadsvill k r, 
- aktiva de ltagande i sa mh~ill liv l. 

ocialtjar\sl<! ll skall under hiinsynstagande ti ll människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas pf1 att !"rlgöra och utveck la ensk ildas och gruppers egna resurser. 
Vt:rksamheten skall bygga r~ respett för mllnniskors självbestämmanderätt och integritet. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Nämnd och förvaltningsledning 

En ny verksamhetschefhar anställts inom vård och omsorg. Under året har socialtjänstplanen antagits 
och ett utbildningsmaterial har tagits fram , enheterna har under hösten/vintern bö1j at arbeta med detta, 

clallj l.i nstplanen skall va!'a implementerad inc m va lje verksamhet senast j uni 201 6. Arbetet inleddes 
med en gemensam föreläsning för hela förvaltningen, temat var arbetar vl til lsa mmon ell er är vi bcml h ~i r 
samtidigt. Under åreL har två boendl!n mr ensamkommande nyktingbarn startats upp. Kontidsboe11det 
har under året nyttal till GHsenegårdcn . Hagen etapp 3 har påbö1:jats. ocialförvaltni ngcn h, r und<:.:r 
hösten 20 15 övertagit ansvaret J"ör konsumentrådgivnings sam'l budget och sku ldradgivni ng. Sedan elen l 
ol lober har ansvaret för bemanningen ··vergätt ti ll socialförva ltningen. tletta eller en beslut i 
servicenämnd en. Hösten 2015 bildades en styrgrupp för llyktingmollagancl och i . lutet av november 
anlände det 30 flyktingar till Herrljunga. Flyklingama inkvarterades i Altorp~ h.'Ymnn tiksa l och dc 
stannade till den 19 december. 

Bistånd 

Uneler b<~ Ijan av 201 5 har det saknats särskil t boendep latser på grund av ombyggnad. Samtidigt bor de 
äld re alltl ängre på s~ir ki lt boende vi lket innebär att tler plat er behövs. Detta har medfört ett ökat antal 
personer som behÖV t kort tidsplatser under langre tid l avvaktan på nylttill sä rski lt boende. Några 
personer bar inle ktmnal tas hem i tid från ~jukhusct och därmed har vi få11 betalningsansvar för dessa 
Under mars öppnades ner kOI'lt idsplatser och vi kunde ta hem de som väntade . Under resterande tid har 
några personer mt1 vara kvar på sj uk hus en kortare tid när det saknats personal. Väntetiden att flytta in på 
sä1·ski lt b ende har i några fall bli vit me1· än se ma nnder. 

Mål/kvalite- Ett nytt arbetssätt och ett nytt verksamhetssystem har införts. Implementering och 
utveckling av dessa har pågått under hela året. Avgifterna kan nu kvalitetssäkras genom att vi kan hämta 
uppgifter direkt från pensionsmyndigheten. 

Handläggning- Nya riktlinjer är antagna och rutiner för handläggning är på gång. 

Färdtjänst- har beställts från Västtrafik enligt avtal, både för resor inom regionen (regionfcirdtjänst) och 
för riksfurdtjänst. Detta innebär mindre administration och något lägre kostnad när resorna kan 
samordnas. 

Medarbetare- Tre personer har slutat och två nya har rekryterats. En medarbetarbetare vikarierar under 
sin rehabilitering på biståndsavdelningen. 

Vård och omsorg 

Mycket fokus har lagts på att få en budget i balans. Det har under året varit kö till särskilt boende vilket 
har inneburit att det varit ett högt tryck på korttidsenheten då många platser där använts till väntan på 
särski lt boende. Det har i sin tur lett till att verksamheten vid några tillfållen fått köpa korttidsplatser av 
Vårgårcia kommun. 

Hemtjänsten inledde under hösten ett omfattande förbättringsarbete , som syftar till att skapa en bättre 
arbetsmiljö, en högre kvalitet samt en ökad effektivitet. 

Rekrytering av fem nya enhetschefer har genomförts under året. Organisationsförändring har genomförts 
under hösten vilket innebär att det nu är två nhetscherer pä llcmgården, nattpatrullen flyttas till 
verksamheten stöd i ordinärt boende och hemtjänsten organisei"as under två enhetschefer. Ny 
verksamhetschef från maj månad. 
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Alla verksamheter har under året arbetat med arbetsmiljöfrågor på ett strukturerat sätt. Medarbetarenkät 
genomfördes under hösten 2015. APT (arbetsplatsträffar) och medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt 
i alla verksamheter. 

Mål/K va litet- Alla verksamheter har under 2015 tagit fram arbetsplaner och arbetat vidare med dessa, 
Arbete kring kont~1kth1anaskap, dokumentation samt nationella kvalitetsregister är gemensamt för alla 
verksamheter och syftar till kvalitetsförbättringar. Uppstart av arbetet med att implementera 
socialtjänstp lanen har p~lbörjat s, det inleddes med en gemensam föreläsning" Jobbar vi ihop eller bara 
samtidigt" för alla medarbetare. 

M eda rh •t are- Under året har rev l ionen unde1·sökt enhetschefernas arbetsmiljö. Det finns idag ett 
strukturerat stöd s, vä l på individ- som gruppni vå. Mätstickans värde för enhetschefer inom vård och 
om org är i genomsni tt 7.43 p ~1 arbctsb las tning och måendet 7,40 under året. Mätstickan mäter 
arbetsbelas tning och mående och vi sar cti genomsnittligt resultat för de som deltagit och kryssat i på en 
skala 1-10. 

Särskilt Boende Hagen/Hemgården 

Verksamhet-Ekhagen flyttade in i sina nya lokaler mars 2015. Ombyggnation av etapp tre på Hagen 
pågår och förväntas vara klart för inflyttning i mars 2016. 

Förstudie av ombyggnation Hemgården har genomförts, arbetsmiljöverket har ställt krav på åtgärder av 
badrum på två av enheterna då dessa badrum är för trånga för att tillgodose en bra arbetsmiljö. 

Hemgården har sedan oktober två chefer som arbetar i ett gemensamt ledarskap. På Hemgården har nya 
sängar köpts i n. U n der 20 15 har Hemgården haft extra resurser för att på så sätt m i n ska sjukfrånvaron 
och förbättra arbetsmiljön. Dessa medel kommer inte att finnas kvar inför 2016. 

Nytt låssystem är under hösten insta11erat på Hemgården detta innebär en trygghet för alla boende då det 
säkerställer att endast de personer som ska komma in på Hemgården gör det. 

Enehagen har under året deltagit i ett projekt TILL T, det avslutades 8 dec på Högskolan i Borås. Det är 
ett projekt som har ti11 syfte undersöka begreppet aktiviteter och mö j liggöra nya aktiviteter för de 
enskilda samt stärka medarbetarnas egen kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar för meningsfullhet 
för den enskilde. 

Ml11/Kvalifct- Kontaktmanaskapet är en viktig del i arbetet. Vi verkar för att hyresgästen står i fokus 
gen m pcrsoncepLrcral arbetssätt. Vi tar upr värdegrundsa rbetet pö. vå ra teammötcn, APT 
(orbet ·platstrMfar) ch medarbetasamtaL På 1-l emg<rdcn har man arbetat aktiv tmed aktiviteter und·r 
hösten. l .tr ko111 Lucia och l"'l rgy ll dc tillvaron mr de bo nde vilket var mycket upp kallat. Även c!! be. iik 
1 [t ··.tul på l.iscbc rg·· företogs f"ö t· de a de boende som önskade tlellll. Under t"trct har båda boc tJdCila 
m:ks< arbetet !ll td både den yttre oc l1 den inre miljiin. Detli"l har bland annat n:su l tcr~tt i lraktoritll-.öpcl p{t 
Ilage n sa mt en mer vtilkomnande miljö i dc allmiinna ytorna på Hemgården . 

Medarbetare- Medarbetarsamtal och arbetspl atsträffar påv isar en god psykosocial arbetsmiljö på Ilagen 
Skydd och brandrond har genomförts 
Höga sjukskrivningstal på Hemgården, det ackumulerade snittet 2015 är 8.9%. 

stomiutbildning och förflyttningsutbildning har hållits föt• personalen samt löpande 
delegeringsutbildningar utefter verksamhetens behov. Ä ven stödutbildning i VIVA har genomförts. 
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Hemtjänst Herrljunga/L,jung 

Verksamhet- l hemtjänsten har planerarna 11yttat ut till hemtjänstgrupperna för att öka samarbetet 
mellan arbetsgrupp/planerare och enhetschef. synet ål' att bidra till att si apa balans i budget samt öka 
kvaliten för den enskilde genom att fö rbattra i l ontinuitet. Båda hemtjänsLgrupperna har under året fått 
nya enhetschefer 
Ett förbättringsarbete inom hemtjänsten har startats upp utifrån aspekterna, ekonomi, arbetsmiljö samt 
kvalitet. 

M:WKvalit·ct- l ~i ung har erksam heten gjort en ny indelning för att öka kontinuiteten för brukarna samt 
in fön komnktmanaskap istället t(j1· kontak tgrupper i sy fte att höja kvaliten för den enskilde personen. 
Ved . amhcten har arbetat f'ram rutiner för välkomstsamtal och stöd för kontaktpersonen när 
genomförandeplanen ska ~1ppr~itlas. Under 20 15 har verksamheten arbetat med att förbättra 
dokumentationen, samt bruka res delaktighet i de insatser som utförs av hemtjänsten. 
Genoml'öranclcplL n e rna ha1· unde1· 20 15 förblitt rats. ökad delaktighet för brukaren genom en mer 
detaljerad plAn . l fö rbättringsurbetet som inlcclclcs hösten 2015, är ett utav målen att förbättra 
personalkominuitcl fö r brukarna. Under 20 15 hm· en heterna aktivt arbetat med att minska frånvaron, samt 
all heh, Il a snmrna timvikarie r, ler ökad kontinuitet'. Planeringen i TES har setts över, och 
kontaktmanaskapet har uppdaterats för att stämma med planeringen. 

Medarbetare-Enhetscheferna arbetar aktivt med rehabiliteringsarbetet enligt framtagen rutin. 
Riskbedömning i enskilt hem för att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker har bö1:jat att 
användas. 

Under hösten 2015 inleddes ett om fallande fö rbällringsarbete, som syftar till att skapa en bättre 
arbetsmiljö. en högre kvali~et samt en ökad effektivitet. Till detta förbättringsarbete finns en styrgrupp 
. om bestär av verksamhelschef, enhet chef samt representanter från Kommunal. Det finns även ett 
delakrighet spar där underskOterskor identifierar och arbetar med hinder som uppstår på arbetsplatsen. 
Till t! etta spår linns ett förbättrings team bestående av enhetschef, undersköterskor och skyddsombud. 

Stöd i Ordinärt boende 

Verksamhet- Furuhagen kortlidsboende flyttade i augusti månad till stationsvägen i Ljung. l samband 
med flytten ~lndrades orga11 isationcn så att nattpatrullen numera organiseras under stöd i ordinärt boende, 
detta i syfte au ~~~ sanl<lrdningsvinstcr då korttidsenheten i samband med flytten också behövde egen 
nattpersonaL 
Dagverksamheten stängdes på helgerna från och med i somras. 

Mål/Kvalitet- A Ila som befinner sig på korttidsenheten har en kontaktman och en aktuell 
genomförandeplan. Under hösten har dagar med betalningsansvar på lasarettet minskat kraftigt. 

Medarbetare- Rehabiliteringsprocessen följs för de som är långtidssjukskrivna och samtal förs med 
korttidssjukskrivna. Förflyttningsutbilclning, stomiutbildning samt dokumentation har genomförts för 
korttidsenheten. 

Hälso och sjukvård 

Verksamhet- Verksamheten har präglats av en hög arbetsbelastning under året. l samband med att 
korttidsenheten tlyttade t i Il Ljung medförde det en ökad arbetsbelastning i Ljung, dock m i nskade i n te 
behovet på l-lagen då vi där kunnat använda oss av samordningsvinste1· tidigare. 
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Inom Rehab har vi haft förtlyttningsutbildning. Totalt har vi genomfört åtta omgångar för särskilt 
boende, korttid samt LSS . 

Vi har genomfört introduktionsutbildning för sommarvikarier tre eftermiddagar under våren där Hälso
och sjukvård medverkat med förflyttning, hygien, bemötande och vård av svårt sjuk/palliativ. 
5 sjuksköterskot har gått Lär Ut-utbildning under våren, vi har gått med i NPÖ, nationell patientöversikt 
Vi har bö1jat med SVPL via Lync, några tillfållen under nov/dec. sjukgymnasterna har bytt namn till 
fysioterapeuter. 

Mål/Kvalitet- Vi har arbetat vidare med nationella kvalitetsregister. Verksamheten har skapat ett 
infoblad vid första kontakt för ett icke diskriminerade möte och haft bemötandefrågor på APT 
(arbetsplatsträffar). Alla medarbetare har önskat sysselsättningsgrad och arbetar därefter. 

Medarbetare- Arbetar utefter kommunens rehabiliteringsplan förebyggande och vid sjukskrivning. Har 
fo1isatt arbetet med den psykosociala arbetsmiljön med sjuksköterskorna dag. sjuksköterskorna har som 
ett led i detta arbete fått tre handledningstillfållen i grupp under hösten. 
Det har under året varit en del personal rörlighet, fyra sjuksköterskor har slutat under året, en 
pensionsavgång och övriga på egen begäran. 
2 sjuksköterskor har utbildat sig i förskrivning av inkontinenshjälpmedel under hösten. 

Socialt stöd 

Gemensamt 

Hela verksamheten inom socialt stöd verkar för att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer 
anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. Detta har givit goda resultat 2015. 
Verksamheten har växt under 2015 främst gällande verksamhet med ensamkommande ungdomar och har 
därför utökats med två enheter. Idag består socialt stöd av : IFO vuxen, IFO barn och familj, 
Sysselsättning samt Funktionshinder men från januari 2016 kommer ytterligare en enhet för 
ensamkommande att bildas. 

Under 2015 har avtal skrivits med Borås gällande Familjerätt, detta fungerar väl. Ett nytt avtal gällande 
ungdomsmottagingen har arbetats fram under året och ett nytt för 2016 är påbö1jat. Under oktober 2015 
har ett avtal gällande socialberedskap tecknats i samarbete med Vårgårda. Socialt stöd ordnade en 
Psykiatrins dag som gick av stapeln i början av december, denna var uppskattad av de som deltog. 

Funktionshinderverkssamheten har påbö1jat arbetet med att införa evidensbaserade arbetsmetoder. 

Mål/Kvalitet- Uppföljning av mål för verksamheten socialt stöd visade att 67% av de uppsatta målen 
är utförda, 33% påbö1jade. 

Införande av nytt verksamhetssystem har tagit tid i anspråk under året. Rutiner och riktlinjer har arbetats 
fram och kvalitetledningssystemet implementerats och arbetas med löpande. Arbetet tillsammans med 
bildningsförvaltningen fortgår kring arbetet med tidiga insatser för barn och unga. En del i planen avser 
samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid- denna samverkan sker via SSPF möten (skola, socialtjänst 
polis och fritid). Uppföljning visar på god effekt. 

Arbetsmarknadsenhetens syfte och framtid har tydliggjorts och arbetats med under året. 

Medarbetare- En ny enhetschef anställdes den 1 september för IFO Vuxen då den förra slutat. 
Enhetscheferna har under året haft grupphandledning kring ledarskap. En av enhetscheferna har gått 
UGL utbildning. All personal har varit på en halvdags föreläsning som start på arbetet med 
socialti änstp lanen. 
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Mä lstickan som mHter arbetsbelastning och mående ~i r gjord regelb~mdet under året. Den visar ett 
geno n1sn ittligt resu ltat rör de enhetschefer som tleltagit och kryssat i på en skala l-10 att 
arbetsbelastningen vari l 7, l och maendct 8,5. Ana lysen av clella resultat är att det är perfekta värden för 
cnh etschcfsroll en. kraven hAr int e va rit högre än formägan vilket leder till ett bra mående. 

sjukfrånvaron var i snitt 6,9R% för socialt stöd Gemensamt (4 enhetschefer). 

Sysselsättning 

Vcrl su rn hc l - ME (m·bct. mnrknadscnbeten)h ~1r under året utvecklats genom att lokaler anpassats till 
den verl samhet som bedrivs. Nyet nrbc.:.tsuppgirter har inkommit bia annat från Kryddhuset. 
Arbctsmarknmlsl.!nhcten arbetar med at t ut ecl<ia in verksamhet för att fler personer ska komma närmare 
ol·betsma ,·knad n. Ett projek t har sta rla t fö r 111t lokuserH p:'1 deii'L . amt att e i'tc kt cn ska ara att minska 
bidrngshe rocnclc (10rsöl:jn ings:-;tt1d}. Projektet "/\l in Vägnr ut" har oc~sa i syfte allti llsammans med 
skolan arbeta med ak ti vitetsa nsva ret Rlr dem som ej böt:iat - ell er har hoppat a gymnasiet. Uppfölj 11 ing 
av vad prqjcktct hiHiils ha r gctl visar på goda rcsu lt<lt rrämst gä llande vuxna som uppbär 
för. ö1:in ingsstöd. 1~ 11 överenskom melse har tecknat~ fö r Htt ti ll sammans ml!cl arbct fo n11ecllingen ;1rbcta 
aktivt för att få unga i arbete. 

Daglig verksamhet LSS har under året arbetat med att hitta nya arbetsuppgifter för deltagarna. 
Korttidsti Il syn som verkställs i samma lokaler har ökat i antal nya bes l ut samt andra krav på behov under 
året. Detta har ställt nya krav på flexibilitet och nya arbetssätt. 

Mål/Kvalitet- Arbetet med att nå mål har pågått hela året. Information om handboken, rutiner för en rad 
olika saker samt avvikelser och t i Il budsrapportering har skett på APT (arbetsplatsträffar). 

Medarbetare- Personalmässigt har det på arbetsmarknadsenheten slutat och börjat några medarbetare 
under året. Gällande daglig verksamhet LSS har det varit personalmässigt stabilt, men ökat krav på 
flexibilitet gällande schema har ställts. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en stående punkt på alla APT (arbetsplatsträffar). 
Mätstickan som mäter arbetsbelastning och mående är gjord regelbundet under , ret. Den visar el t 
genomsnittligt resultat för de som deltagit och kryssat i på en skala 1-10 att arbetsbelastningen v<trit 6,8 
och måendet 7,5. 

F u nl<tionsh in der 
Funktionshi nder verksam heten är stabil. D~t finns idag lediga platser på bostad med särskild servi ce. En 
socialpedagog Hr ansHil ld under våren för att kunna stödja pers nalen i metod o h doku111enta1ion. 
Arbete l med at t införa en evidensbaserad metod på Mistegårdsgatans boende ar påbö1:jau (ch ska 
utvecklas under året. Under 20 15 har en stödpedagog a nst ~l llts i syfte ntt IOrbänrcJ kva liteten- ytterligare 
en [ir Ulnkt att anstäl las sna ras t. Enheten har aktivt arbetat med all förbättra genomfarandeplaner ()ch 
disk uterat bcmölanclcfrågor. Boendestödsuppdrag t:: n l igt SoL har övergått t i Il bocndestöclsgruppen. · n 
IVO nnmii lnn hur avs lutals underåret (lch ett ~ rendc !iii HyrcsnMmnden Hr p!igåcndc. 

Personlig assistans: Ärenden med beslut enligt SFB(försäkringskassan) med kommunal utförare 
innefattar tre ärenden. Fjorton ärenden inom SFB med extern utförare. Sex ärenden med assistans enligt 
LSS varav tre har extern utförare. 

Mål/Kvalitet- Gällande bemötande och avvikelse rapportering är inlett och tas upp på APT. En Lex 
Sarah skickad till IVO inväntar svar. Uppföljning av mål för Funktionshinder enheten visade att 64 %de 
uppsatta målen är utförda, 27% påbörjade samt 9% ej utförda, 

Medarbetare- Titelbyte för personalen på boenden till stödassistenter och stödpedagoger är samverkat 
och kommer i n föras 2016. En tjänst omvandlad t i Il stödpedagog på Ringvägens boende, rekrytering 
pågår 
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Utbildningar under året; ESL en person, MI en person, Förflyttningsutbildning 90% av fast personal som 
arbetar med förflyttningar+ ca 4 vikarier. Senioralert utbildning för all personal på Ringvägen. Mätsticka 
görs på APT och åtgärder/samtal sker direkt när måendetvisar på låg nivå. Resultatet av mätstickan visar 
på låg arbetsbelastning och väldigt bra mående för personalen inom personlig assistans, för de som 
arbetar inom boende LSS visar det på medelhög arbetsbelastning och bra mående. 

Sj u k frånvaron i snitt under 2015: 6,6 %. 

lfo Barn och familj 

Verksamhet- IFO barn och familj arbetar med att anpassa verksamheten efter det läge som råder i landet 
kring rekrytering och att få behålla socialsekreterare. Exempelvis har en senior handläggare använts fö1· 
att stödja de nya socialsekreterarna i deras myndighetsutövning. 

Under året har ett ökat mottagande av ensamkommande barn hanterats, dels på grund av nya krav från 
Migrationsverketmen främst beroende på de flyktingsströmmar som kom m i t t i Il Sverige. Därav har 1 v å 
nya boende för ensamkommande barn/ungdomar startat under året, samt att vi fått köpa in våningsängar 
så att ungdomarna numer får dela rum. En ytterst tillfällig lösning blev att använda lokaler på 
stationsvägen/Ringvägen i L j ung under en period för att hantera mottagandet under uppbyggnad av nytt 
boende på Sveagatan, men detta tillfålliga boende i Ljung är nu avvecklat. 

Ärendemängden på IFO barn och familj har ökat under år 2015, såväl inkomna ärenden som beviljande 
insatser. Antal påbörjade insatser har inte ökat proportionellt i takt med att ärendemängden har ökat. Den 
externa samverkan med andra myndigheter har utvecklats dels genom IFOs medverkan i SSPF (skola, 
social~jänst polis och fritid) och dels genom att handläggarna arbetar mer extrovert i sina ärenden än 
tidigare. IFO Barn och Familj har under året arbetat med hemmaplanslösningar, det har därav 
förekommit fårre institutionsplaceringar än vad som budgeterats och vad som är brukligt. 

Det har varit inhyrd personal på familjerätten under mars-maj, därefter har familjerätten utförts enligt 
avtal med Borås stad . Familjerådgivningen som utförs i Alingsås enligt avtal har under 2015 haft 81 
inbokade besök från Herrljungas medborgare, varav 24 avhakades. 

Mål/Kvalitet- Under det gångna året har arbetet med att ta fram nya rutiner och arbetssätt fortsatt. Det 
har gjorts omstruktureri ngar, oml okaliseringar, rationaliseringar samt besparingar. Arbetet bedrivs mer 
enhetligt och rruk tureral; det ha r införts rutiner för olika handläggningsmoment Personalens delaktighet 
och involvering i förHndri ngsarbetel är hög. Idag finns det ett högt inslag av automatisering; arbetet 
utförs enligt rikt l i h je r och r ut i ner de l ~gat i onsord ni ng samt v, rd och genom lOrandeJ laner. Under året har 
det även lagts ner mycket arbete pi!l atl f'Orbätira sävii i de , krivna utredn ingarna om j ournalföringen. 
Arbetet sker idag i högre grad av transparens än tid igare. Utredn ingar vi ar bä ttre på än tidigare vilka 
insatser som har övervägts samt del !:lr bättre synliggjort vi lken brukarm edverk<ll1 clel har varit i alla olika 
moment. Uppföljning av mål för verksamheten IFO barn och familj visade att83 •x, de uppsatta målen är 
utförda och 17% påbörjade. 

Medarbetare- Inga socialsekreterare myndighetsutövning har under 2015 slutat på IFO barn och familj. 
Enheten har arbetat utifrån de råd man fick i den utredning som gjordes med uppdrag från revisorerna. 
Det avsåg att arbeta med stöd, tillgänglighet, fortbildning. sjukfrånvaron i snitt under 2015: 4,6 %. 

lfo Vuxen 

Verksamhet -IFO vuxen har under året arbetat med att utveckla boendestödet mot dem som har 
bestående funktionsnedsättningar (personkretsbedömda enligt LSS) . Introduktionsenheten har under 
v~rcn haf1 det tuf'f't hemnnnings mässigt men en 11y planuring !'ör h ·sten gjorde ltigct mer labi lt. 
Handläggning och myndighetsutövning för målgruppen psykiatri och missbruk har varit hårt belastad då 
nenl komp licerade ärenden hanterats. Psykiatriärenden ökar i mängd men också om fatt ning vilket krävt 
ett id()gl arbe te l r, 11 hand läggare under våren vi lket har lett till att ytlerliga re en handläggare har anställts 
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under 2015. Ett projekt har startat för att fokusera på ökat arbete/sysselsättning för de som idag är utanför 
arbetsmarknaden, samt att effekten ska vara att minska bidragsberoende (försör:jningsstöd) Det har visat 
på goda resultat. Antal ärenden på försörjningsstöd har under året minskat med ca 20 hushåll per månad 
och därav har utbetalt försörjningsstöd minskat med drygt l 00 kr per månad om man jämför ex mars och 
december. 

Ny enhetscheffrån 1 september. 

Introduktionsenheten har under 20 J 5 emottagit 38 nyanlända varav 29 personer EBO (En person som 
bott hos vänner eller släktingar under asyltiden kan folkbokföra sig på den adress som han eller hon bott 
under väntetiden och på så sätt bli bosatt i kommunen) samt 2 Kvot flyktingar. Av den överenskommelse 
som är tecknad med migrationsverket på att ta emot 28 nyanlända per år, har 7 personer mottagits. 

Mål/Kvalitet- Socialnämndens mål samt enheternas 3 arbetsplaner har arbetats aktivt med under året. 
Uppföljningar är gjorda på APT samt på planeringsdagar. Uppföljning av mål för Försö~jningsstöd 
visade att 50% de uppsatta målen är utförda, 42% påbörjade samt 8% ej utförda. 

Uppföljning av mål för Introduktionsenheten visade att 45,5% de uppsatta målen är utförda, 45,5% 
påbö~jade samt 9 % ej utförda. 

Uppföljning av mål för Missbruk och psykiatri visade att 53% de uppsatta målen är utförda 29% 
påbör:jade samt 18 %ej utförda, 

Medarbetare- Försör:jningsstödet har under året haft väldigt svårt att rekrytera och behålla 
socialsekreterare vilket inneburit att det periodvis varit tomt tjänster. 

Arbetsmiljö är en stående punkt på APT (arbetsplatsträffar) och under hösten har fokus varit hur 
samverkan kan ske bättre mellan de olika enheterna på IFO vuxen. Utbildning som skett under året är en 
webutbi Id ni ng i nom missbruk/psykiatri, där deltar socialsekreterare myndighet vuxna, 
missbruksbehandlare, boendestödet samt Träffpunkten. Utbildningen kommer fortsätta och avslutas 
under våren 2016. SIP-utbildning har genomförts, informationsdag om SIG-noll för handläggare på 
försör:jningsstöd, dokumentation och handläggning för myndighet vuxna SoL, samt utbildning SOFIA 
(verksamhetssystem) för introduktionsenheten 

Rehabiliteringsprocess har utförts i samverkan med Försäkringskassan i de ärenden där sjukskrivning 
under en längre period funnits . sjukfrånvaron i snitt under 2015: 7,0 l %. Mätsticka görs var:je A PT och 
åtgärder/samtal sker direkt när måendetvisar på låg nivå. 

Framtid 
Nämnd och förvaltningsledning 

Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta lägga stort fokus på ekonomin, kostnaderna måste på 
vissa områden balanseras och målet är att förvaltningen skall ha ett buffertutrymme. En fortsatt satsning 
på att minska sjukfrånvaron, samt att organisera en riktigt bra bemanningsenhet Arbetskläder kommer 
att införskaffas till personalen inom vård och omsorg. Renovering av Hemgårdens toaletter på 
avdelningarna A 1 och A2 karmner att sättas igång. Planering för nya boenden för ensamkommande samt 
stödboenden för de individer som fått permanent uppehållstillstånd. Det kommer under 2016 att läggas 
l i te större vi k t vid vissa kval itetskriterier. 

Bistånd 

Kö till särskilt boende innebär att flera personer måste vänta hemma eller på korttidsboende i avvaktan 
på att det blir en ledig lägenhet. Detta medför risk för överbeläggning och brist på plats på 
korttidsboen det. 
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Vård och omsorg 

Under 2016 kommer fortsatt fokus att vara på en budget i balans. l januari kommer den nya 
bemanningsenheten i förvaltningens regi att tas i bruk, organisatoriskt kommer denna att placeras under 
enhetschefen för Stöd i ordinärt boende. 

l mars kommer etapp tre på Hagen att vara klar för inflyttning, detta innebär att det öppnas fem nya 
boendeplatser för personer med demenssjukdom, vilket kommer att minska kön till särskilt boende. En 
aspekt av det är också att korttidsenheten kommer att gå ner till en bemanning för åtta platser. Vilket är 
en del av besparingsåtgärden som nämnden beslutade 15090 l a ng neddragning av tio årsarbetare i vård 
och omsorg. 

Etapp fyra på Hagen påbör:jas så snart skolan flyttat ut ur de lokaler som de idag använder. 

En handlingsplan för att införa BPSD-registret håller på att tas fram och ska utvärderas. 

På Hemgården återgår verksamheten till den bemanning man ska ha enligt lagd budget, och befintliga 
nyckeltaL Det innebär en minskning med 3 årsarbetare, vilket är en del av besparingsåtgärden som 
nämnden beslutade 15090 l ang neddragning av tio årsarbetare i vård och omsorg. 

l hemtjänsten fortsätter förbättringsarbetet med Ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Analysverktyget "koll 
på hemtjänsten" kommer att användas för att vidare kunna analysera vad som driver kostnaderna. Under 
fyra månader kommer en av arbetsgrupperna i hemtjänsten att testa en annan planeringsorganisation där 
en tredje planerare kommer att planera samt vara en del av befintlig arbetsgrupp. 

l alla verksamheter fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under 2015 var den för vård och 
omsorg i snitt 7,25 %. 

Fortsatt arbete med kontaktmanaskap, social dokumentation och genomförandeplaner samt teamarbete 
och arbetet med de nationella kvalitetsregistren. Vi kommer att arbeta vidare med att skapa ännu högre 
delaktighet för den enskilde personen genom genomförandeplanerna. Implementeringen av 
socialtjänstplanen kommer att läggas mycket fokus på under våren 2016. 

Under 2016 kommer verksamheten att införa digitala trygghets larm. 

Socialt stöd 

Stort fokus på kval i t et under 20 16 samt på bemanningssituationen på l FO myndighetsutövning som 
måste hanteras både lokalt men också nationellt för att hitta nya lösningar. Införandel av nytt 
verksamhetssystem fortgår. En planering av mottagande samt byggnation av nytt boende för 
ensamkommande ungdomar har startat och forisätter 2016. En ny enhet skapas januari 2016 som 
benämns Ensam kommande, ny enhetschef t i Il träder. Planering kring mottagande och i ntegrcri ng av 
flyktingar måste intensifieras då man aviserat att ändra lagstiftning kring mottagandet per 2016030 l 
Inom sysselsättning planeras verksamheten utvecklas med nya arbetsuppgifter och inriktningar samt ett 
nytt projekt i samverkan med Samordningsförbundet Socialpsykiatrin och missbruksverksmnhelen 
behöver ses över för att möta ökad volym och ändrade behov och krav. Nya titlar på medarbetare inom 
funktionshinderverksamheten. Socialtjänstplanen ska implementeras. Flera enheter ska ta ett steg mot att 
arbeta med evidensbaserad praktik och metoder. Nya riktlinjer ska tas fram gällande försörjningsstöd 
samt för Myndighetsutövning socialpsykiatri och missbruk. 
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M~l 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

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

Prioriterat mål 

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

J :2 Vi är tyd! iga med när, hur och vad de 
som får stöd från Socialtjänstens 
verksamhetsområde kan vara delaktiga i. 

Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

Andel upprättade genomförandeplaner 
uppgår till 70% 

~ Utfall av öppna jämförelser, 
\.::::.;) delaktighetsfrågan visar att ca 80% är nöjda. 

Gäller särskilt boende och hemtjänst där 
hemtjänsttagarna är mer nöjda, 87% 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

2: 1 Enheterna ska ha en upprättad @ Saknas på 2 enheter 
mi ljöhandl ingsp1an. 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, © Utfall av öppnajämförelser, 
professionellt och likvärdigt, icke bemötandefrågan visar att ca 93 %är nöjda. 
diskriminerande sätt. Gäller särskilt boende och hemtjänst där 

särskilt boende är mer nöjda med bemötandet 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

4: 1 Öka möjlighet t i Il sysselsättning som ska © Särskilt avsatta medel har använts till att få 
leda till arbete. fler i sysselsättning 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

5: l Det årliga resultatet ska under en rullande 

~ 
Avvikelse från driftbudget+ l 072 tkr. 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens 
intäkter, skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande @ Totala investeringar understiger budgeterat 
femårsperiod finansieras med men socialnämndens egna överstiger med 
avskrivningsmedel samt årens resultat. 233 tkr; 58 %. Hagen etapp 3 kommer att 

ombudgeteras till 2016 då det inte är klart. 

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

6: l Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 

6:2 sjukfrånvaro under 5 %. 

6:3 Antalet medarbetare med önskad 
sysselsättningsgrad ska öka. 

Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

Antal sjukfrånvarodagar per snittanställd har 
minskat från 63,86 till 61 ,39 . 

Sj ukfrånvaron för socialförvaltningen 6,96 
%. Målet om korttidssjukfrånvaro under 4% 
har dock uppfyllts 

88% av de tillfrågade är nöjda. 
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Verksamhetsmgl 
Lämnas ej vidare till KF 

Verksamhetsmål 

7 Socialförvaltningens information ska vara 
relevant och tillgänglig. 
Innebär att informationen är sökbar och lätt 
att hitta på hemsidan samt att 
informationen på hemsidan och den skriftliga 
informationen till medborgarna är reviderad 
inom ett år. 

8 Socialförvaltningens myndighetsutövning 
ska vara rättssäker för medborgarna. 

9 Socialförvaltningens förebyggande insatser 
ska utvecklas och förbättras. 

Bilaga § 24 

Uppfyllt Kommentar 
per 
151231 

Utfall SKLs mätning Granskning av 
kommunernas infiwmalion till alla. 
Granskningen är uppdelad i fler områden där 
funktionshinder som enskilt område inte når 
upp till målet. De delar som socialnämnden 
ansvarar för i nom funktionsil i nderområdet 
uppfyller dock målet. Totalt uppnås målet 
85% 

Utredningar som håller handläggningstid 
inom IFO barn och familj uppfyller inte 
målet. De tillsynsärenden som inkommit till 
tillsynsmyndighet har samtliga avslutats utan 
kritik. 

Uppsatta målindikatorer har till största delen 
uppfyllts. Fjärilsgrupper har inte förekommit 
därför att det inte kunnat arrangeras. 
Föräldrautbildning har erbjudits. 
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Ekonomi 

Drift 
REsULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget tfall Avvikelse 
(t kr) 2013 2014 2015 2015 
lntäklct· -3 7 723 -42 450 -39 269 -49 106 9l\37 

Summa intäkter -37 723 -42 450 -39 269 -49 106 9 837 
Personal kostnader 131 501 142 562 144 067 152259 -R 192 

Lokal kostnader. energi, V A 13 312 13 896 -5R4 
Övriga kostnader 77 SIR 7R 525 62 392 62 667 -275 
Kap i tal kostnad 569 539 562 276 2R6 

Summa kostnader 209 588 221 626 220 333 229 098 -8 76S 
Summa Nettokostnader 171 865 179 176 181 064 179 992 l 072 
Kommunbidrag 167 000 175 015 JR l 064 

Resultat -4 865 -4 161 o t 79 992 l 072 

Organisatorisk fördelning 

RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget t fllll Avvikelse 
(t kr) 20t3 2014 20t5 2015 

Nämnd 476 437 3 375 456 2 919 

Förvaltn ingslcdning 8 170 9 486 10 242 92 6 986 

Bistånd 17 703 15 169 12 763 LO 790 1 973 

Vård och omsorg 98 122 101 086 101 432 l 07 702 -6 270 

Socialt stöd 47 394 52 998 53 252 51 781 l 465 

Summa verksamhet 171 865 179 176 t81 064 179992 t 072 

Intäkter -37723 -42 450 -39 269 -49 J/)6 9 837 
Kostnader 209 587 221 626 220 333 229 098 -8 765 

Nettokostnad t 71 865 179 t 76 181 064 179 992 l 072 

Budget 2015 inkl.lilläggsanslag 

Fördelning på verksamhet 

RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfa ll Avvikelse 

(tkr) 2013 2014 2015 2015 
Nämnd l 675 456 1 219 

Politiska prioriteringar l 700 o l 700 

Miljö och hälsoskydd 113 141 -28 

Social vsh gemensamt 12 980 9 934 3 046 

V ~trd och omsorg 104 951 111 997 -7 046 

Funktionsncdslitlni ng 30 212 28 473 l 739 

Färdl_itinst 2 733 2 128 605 

IFO 25 219 25 092 127 

Flykt i ngtnottagande o o o 
1\ rbclsmark n adsfttgärdct· l 4R l l 771 -290 

Summa verks11mhet o o 181 064 t79 992 l 072 

Budgel 2015 inkl. tilläggsanslag 
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Kommentar till utfall drift 
Socialnämndens utfall hamnade på+ l 072 tkr. l utfallet ingår ett tilläggsanslag om l 200 tkr som 
kommunfullmäktige beviljade under hösten 2015. De högre intäkterna men också de högre kostnaderna 
beror till stor del på ökningen av ensamkomna flyktingbarn vars kostnader återsöks. 

Mellan ansvarsområdena är det dock större skillnader, där några enheter gjort överskott medan andra 
gjort underskott. 

Nämnd och förvaltningsledning 

l lär budgeterades för dc politiska prioriteringar (l 700 tkr) som fanns och som under året beslutades att 
täcka ko tnader fö r llytl av korttidsverksamheten. Det tilläggsanslag (l 200 tkr) som beviljades 
budgeterades också under nämnden. 

Förvaltningsledning redovisar ett positivt ulfa ll bland annat beroende på Wgre kosl'nader än budgeterat 
för förbundsavgifter men också en medveten återhål lsamhet med utb il dni ngsanslaget. Lägre kostnader 
för före tagshä lsovår l än budgeterat bidrar ocl så t i Il överskottet. Under året fl ttacles ansvar för 
bemanningsenheten över till socialförvaltningen. Intäkten för detta finns under l'örval tnings lcdning 
medan kostnaden hamnat under stab. 

Bistånd 

Alla tjänster har inte kunnat besättas under året på grund av svårigheter att rekrytera personal. Under 
våren har en konsult använts, men sammantaget har det blivit ett överskott. 

Kostnaden för fårdigbehandlade patienter har varit hög, totalt 540 tkr. Framför allt under början på året 
hade vi personer kvar på sjukhuset. När fler korttidsplatser tillkom kunde nästan alla tas hem i tid. 

Omsorgsavgifterna visar ett l i te överskott. Några brukare har uppgett för låga i n komster tidigare, nu har 
vi hämtat uppgifter direkt från Pensionsmyndigheten och fått rätt inkomst. Avgifterna beror på 
brukarnas inkomst och kan variera över åren. 

Färdtjänstkostnaden har varit 639 tkr lägre än budgeterat. Det är en svårbudgeterad verksamhet där 
enstaka resenärer som åker ofta och i specialfordon kostar mycket. Många med t i Il stånd, men som reser 
aldrig eller sällan, kan om de ökar eller minskar sitt resande lite ändra kostnadsbilden. 

LSS extem regi: Enskilda brukare pilverkar budget och progn< s myck•::t då insatserna ofta är dyra. Under 
året har externa boendeplatser kunnat ~tvs lutas och inga nya har 1 ill kommit. Andra insatser har avslutats 
när brukare flyttat från kommunen . flera <tnsökningar har inkommit om inte, av olika orsaker, (brukaren 
flyttat, ändrade skolplaner mm) har behövt verkställ as. Sammanraget innebär det ett överskott mot 
budget på l 075 tkr. 

Vård och omsorg 

Ordinärt boende där hemtjänst samt korttidsboende o h Dagtr~iiT finns gör ettunderskott där 
korttidsboendet redovisar -2 700 lkr. l<orlticlsboendet llyllade till Ljung under hö len pga renoveringen 
av Hagen. Detta medrörde väsentligt hög1·e kostnader i form av hyra samt natlpl!rsonal. Medel för 
politiska prioriteringar använde~. för delta samt rekvirerade medel från staten . Också högre beläggning än 
budgeterat orsakar ell underskott. 

Hemtjänsten fick inför 2015 en lägre budget. Anpassning till denna lägre budget har inte skett i 
motsvarande grad. Hemtjänsten redovisar också en högre volym på beställda timmar än budgeterat vilket 
förklarar ca 500 tkr av underskottet. 

Vård och omsorgsboende redovisar ett överskott. Inför 2015 fick Hemgården en förstärkt budget om ca 
l 200 t kr. Osäkerhet kr i ng Hagens hyra i budgetarbetet bidrog t i Il en för hög budget mot utfall. 
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Hälso och sjukvård har under året haft en viss omsättning på sjuksköterskor vilket bidrar till underskottet 
då bemanningsföretag har fått anlitas. Ett antal brukare som krävt palliativvård har funnits under året. 
Förstärkning av sjuksköterskor för att klara vårdbehovet under vissa delar av dygnet har gjorts utan att 
kunna minska motsvarade någon annanstans. 

Socialt stöd 

Inom hela socialt stöd påverkar enskilda brukare budget och prognos mycket då placeringar ofta är dyra. 
Under 2015 har brukare inom funktionshinder avslutats av olika anledningar vilket bidragit till en positiv 
avvikelse från budget. 

Inom Barn och familj har inte placeringar krävts i den omfattning som budgeterats vilket också visas i en 
positiv avvikelse från budget. 

IFO vuxen har omvänd problematik med fler placeringar och insatser än budgeterat. Ekonomiskt bistånd 
har dock hållit budget och visar ett litet överskott. Under året har det saknats socialsekreterare vilket 
bidrar t i Il ett överskott på personal budgeten. Totalt sett redovisar l FO vuxen underskott. 

Sysselsättnings utfall påverkas mycket av vilka personer som är i behov av stöd och sysselsättning. Vilka 
an stäIlningsstöd som finns samt vi l k a jobb verksamheten kan utföra åt företag påverkar också utfallet. 

Introduktionsenheten har tagit emot 38 flyktingar under året. Enheten redovisar ett överskott vilket 
avräknas mot den flyktingbuffert som finns. 

Antal ensamkomna barn har ökat kraftigt under året vilket visar sig i avvikelsen i budgeterade intäkter 
men också budgeterade kostnader. Nettoutfall innan avräkning; 2 900 tkr. Dessa medel överförs till 
nästkommande år med motiveringen att delar av utbetalda medel är av engångskaraktär medan kostnaden 
för exempelvis utredning fortsätter så länge kommunen har ansvaret för ungdomen. Ej återsökta medel 
har bokats upp som intäkt på 2015. 

J. t . nves ermgar 
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(t kr) 2013 2014 2015 2015 

o 
Ombyggnad Hagen 6 R64 7362 7 500 5 669 l R:> l 

S:a investeringar gm TN 6 864 7 362 7 500 5 669 l 831 

Inventarier 74 39R 200 534 -:134 

Digitala larm 200 o 200 

Förstudie llcmg<irdcn 99 -99 

S:a investeringar egna 74 398 400 633 -233 

TOTALA INVESTERINGAR 6 938 7 760 7 900 6 302 l 598 

*Budget 2015 inkl. ombudgeteringa1· 

Kommentar till utfall investeringar 
Utfall inventarier överstiger budget med 334. Orsaken är ett krav att sprinklersystem måste finnas på 
gruppboende LSS. Några medel för detta hade inte budgeterats för. Medel för digitala larm 
ombudgeterades efter beslut i socialnämnden till förmån för förstudie Hemgården 

Ombyggnad Hagen 
Ombyggnaden är påbötjad och kommer att stå klar mars 2016. Resterande medel ombudgeteras till2016. 
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Inventarier 
Inköp av sprinklersystem på gruppboende LSS kostade 484 tkr. Därutöver har möbler köpts in på 
Hemgården. 

Digitala larm 
Ingen investering. Medelombudgeterade till förmån för Förstudie Hemgården 

Förstudie Hemgården 
Arkitekt anlitad för att skissa på olika alternativ till ombyggnad både utifrån behov men också utifrån det 
föreläggande som finns angående bristfållig arbetsmiljö. 
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Bilaga målindikatorer 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks l Boks l Mål Utfall 
2013 2014 2015 2015 

l: l Den enskilde har inflytande Andel genoml'örandep laner, för de - 66% 100% 70% 
och är delaktig utifrån sina brukare som vill ha en plan, som 
förutsättningar i när, var, och hur är upprättade inom två veckor 
stöd ska ges. efter verkställighetens start. 

1:2 Vi är tydliga med när, hur och Öppna jämförelser- 64% 86% 86% 80% 
vad de som får stöd från de 1 akt i ghetsfrågan. 
Socialtjänstens 
verksamhetsområde kan vara 
delaktiga i. 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Målindikator Boks l Boks l Mål Utfall 
2013 2014 2015 2015 

2:1 Enheterna ska ha en upprättad Andel upprättade * * 100% 81% 
mi ljöhandlingsplan. mi ljöhandlingsplaner. 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks l Boks l Mål Utfall 
2013 2014 2015 2015 

3: l Bemöta alla på ett respektfullt, Andel enskileJa/närstående som 51% 95% 90% 93% 
professionellt och likvärdigt, icke upplever ett bra bemötande i 
diskriminerande sätt. kontakten med personal inom 

socialnämndens område. 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks l Boks l Mål Utfall 
2013 2014 2015 2015 

4: l Öka möj lighet till Antal praktikplatser inom 5 5-1 o 
sysselsättning som ska leda till förvaltningen . 
arbete. 
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5. Herrl,junga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Målindikator Bol<sl Boks l Mål 
2013 2014 2015 

5: l Det årliga resultatet ska under Avvikelse från driftbudget. -2,9% -2,4% 0% 
en rullande treårsperiod uppgå t i Il 
2% av kommunens intäkter. 
skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en Avvikelse från investeringsbudget. +13% +12% O <Jio 

rullande fernårsperiod finansieras 
med avskrivningsmedel samt 
årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp - - -
det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande. 
inte understiga 70 %. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska program m et. 

Prioriterat mål Målindikator Boks l Boks l Mål 
2013 2014 2015 

6: l Antalet sjukfrånvarodagar ska Minskat antal sjukfrånvarodagar. 12 275 10011 9 010 
minska. -18% -10% 

Totalt antal frånvarodagar per 63,9 57,5 
anställd -10% 

6:2 sjukfrånvaro under 5 %. Andel genomförda 100% 
rehabiliteringssamtal enligt 
policy). 

Korttidssjukfrånvaro 4% 
(dag 1-14). 

6:3 Antalet medarbetare med Andel medarbetare som är nöjda Ca 
önskad sysselsättningsgrad ska öka. med sin sysselsättningsgrad. 86% 90% 90% 

Utfall 
2015 

+0,6% 

-58% 

-

Utfall 
2015 

10 515 
5,0% 

61,4 
-3,9% 

3% 

88% 
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Verksamhetsmål Målindikator Bol<sl Boks l Mål Utfall 
2013 2014 2015 2015 

7 Socialförvaltningens information Informationsindex för individ- !FO IFO R5% IFO 
ska vara relevant och tillgänglig. och familjeomsorg, 95% 100 % 100% 

Innebär att informationen är sökbar 
funktionsnedsättning, 
äldreomsorg FH F-H F-H 

och lätt att hitta på hemsidan samt 3R% 62 % 69 % 
att informationen på hemsidan och i SKL:s mätning Granskning av 

ÄO ÄO ÄO den skriftliga informationen till kommunernas inlormalirm till 
medborgarna är reviderad inom ett alla. 

R7 % R7% 87 % 

år. 

Andel information på hemsidan 54% 100% 100% 100% 
som är reviderad. 

8 Socialförvaltningens Andel utredningar som håller !00% !00% 100% 85 % 
myndighetsutövning ska vara handläggningstid enligt lag eller 
rättssäker för medborgarna. riktlinje. 

BoU max 4 mån 

Andel tillsynsärenden utan kritik 66% 84% !00% !00% 
-enskildas klagomål till 
tillsynsmyndighet. 

9 Socialförvaltningens Andel åtgärdsplaner Senior Alert 64% 100% 70% 71% 
förebyggande insatser ska utvecklas av de som har upptäckt risk av 
och förbättras. trycksår. 

Andel individer av de som har - 30% 8 % 
försäljningsstöd som har fått 
ekonomiskt stöd mer än l O 
månader. 

Antal fj äri lsgrupper/år. I o l o 

Andel förstagångsföräldrar som 100% !00% 100 % 100% 
er b j ud its föräldrautbi Id ni ng. 
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Endast till nämnd 

Nämnd och förvaltningsledning 

MJI 

Prioriterade mål Aktiviteter fOr måluppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet Ledningen och nämnd 

l: l Den enskilde har inflytande 
säkerställer detta genom 
internkontroi l. 

och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar i när, var, och hur 
stöd ska ges. 

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

Långsiktigt hållbar kommun- Den l maj har samtliga enheter 
bättre miljö upprättat en miljöhandlingsplan 

som sammanställs och 
2: l Enheterna ska ha en presenteras för nämnd i juni. 
upprättad m i lj ö han dl ingsplan. 

Bättre Bemötande Implementering av 

3:1 Bemötaallapåett 
socialtjänstplanens värdegrund. 
Implementeringsplan tas fram till 

respektfullt, professionellt och 30 april. 
likvärdigt, icke diskriminerande 
sätt. 

Ökad sysselsättning 5 praktikplatser skall tas fram. 

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

Budget i balans Månat l i g budgetuppföljning-
enhetschef samt 

5:1 Det årliga resultatet ska under biståndshandläggare, samt 
en rullande treårsperiod uppgå till enhetschef och controller. 
2% av kommunens intäkter, Konsekvens/åtgärder skall i 
skatter och generella bidrag. samband med underskott 

5:2 Investeringarna ska över en presenteras på mötet med 

rullande femårsperiod finansieras controllern, i samarbete med 

med avskrivningsmedel samt verksamhetschef 

årens resultat. 

Bilaga § 24 

Kommentar till uppfyllelse 

Nästan alla enheter har en 
upprättad miljöhandlingsplan. 

Implementeringen ute på 
enheterna har påbörjats. 

Budgetuppföljning sker vid 
bestämda möten va1:je månad 
mellan enhetschef och controller. 
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sjukfrånvaro Varje månad skall en åtgärdsplan 
lämnas in från de enheter som 

6: l Antalet sjukfrånvarodagar inte håller uppsatt 
ska minska. sjukskrivningsmåL Åtgärdsplanen 

6:2 sjukfrånvaro under 5% skall innehålla gjorda och tänkta 
åtgärder. 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Rättssäker Ledningen och nämnd Internkontroll har genomförts 
myndighetsutövning säkerställer detta genom 

internkontrolL 
8 Socialförvaltningens 
myndighetsutövning ska vara 
rättssäker för medborgarna. 

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

Ekonomi 
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget U trall Avvikelse 
(t kr) 2013 2014 2015 201 5 

Nämnd 476 437 3 375 456 2 919 
f-'örvalln ingsledn i ng 8 170 4 111 5 277 4 038 l 239 
Stah 4 013 5 375 4 965 5 218 -253 
Summa verksamhet 12 659 9 923 13 617 9 7 12 3 905 

Budget 2015 ink!. tilläggsanslag 

Kommentar till utfall drift 
Här budgeterades för de politiska prioriteringar (l 700 tkr) som fanns och som under året beslutades att 
täcka kostnader för flytt av koritidsverksamheten. Det tilläggsanslag (l 200 tkr) som beviljades 
budgeterades också under nämnden. 

Förvaltningsledning redovisar ett positivt utfall bland annat beroende på lägre kostnader än budgeterat 
för förbundsavgifter men också en medveten återhållsamhet med utbildningsanslaget Lägre kostnader 
för företagshälsovård än budgeterat bidrar också till överskottet. Under året flyttades ansvar för 
bemanningsenheten över till socialförvaltningen. Intäkten för detta finns under förvaltningsledning 
medan kostnaden hamnat under stab. 
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Bi st§ n d 

Prioriterade mål Al<tiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet Arbeta efter IBIC (individens Arbetar i enlighet med IBIC. 
behov i centrum) Under hösten pågår arbete med 

l: l Den enskilde har inflytande kvalitetshöjning som kommer att 
och är delaktig utifrån sina Biståndshandläggning på särskilt fortsätta 20 16 
förutsättningar i när, var, och hur boende i enlighet med kraven i 
stöd ska ges SOFS 2012:12 Kraven gäller inte ännu 

l :2 Vi är tydliga med när, hur Lämna synpunktsblankel vid Lämnas ut mycket frekvent. 
och vad de som får stöd från utredningar och uppföljningar. 
Socialtjänstens 

Ansvar: Handläggare och verksamhetsområde kan vara 
delaktiga i. verksamhetschef 

Långsiktigt hållbar kommun- Upprätta en miljöplan. Miljöplan är upprättad 
bättre miljö 

Ansvar: Verksamhetschef 
2: l Enheterna ska ha en 
upprättad miljöhandlingsplan 

Bättre Bemötande Bemötandefrågor ska diskuteras Utförs 
vid ett verksamhetsmöte/månad 

3: l Bemöta alla på ett TB-husets entre har gjorts mera 
respektfullt, professionellt och Ansvar: Handläggare och välkomnande 
likvärdigt, icke diskriminerande verksamhetschef 
sätt. 

Ökad sysselsättning Vara delaktig i om det finns En person från dag l i g verksamhet 

4: l Öka möjlighet till 
prakt i kanter som kan utföra hjälper till varannan vecka på 
administrativa uppgifter. Tars Hus 

sysselsättning som ska leda till 
arbete. Ansvar: Verksamhetschef 

Budget i balans Månadsuppföljningar med Månadsuppföljning görs, men 

5: l Det årliga resultatet ska under 
hemtjänstcheferna kval i ten behöver höjas 

en rullande treårsperiod uppgå t i Il Utveckla metoder för att beställa 
2 %av kommunens intäkter, hemtjänstinsatser samt kor1tid och Påbörjat och pågår, men vi saknar 
skatter och generella bidrag. samordna dem med HSL enheten bra underlag från datasystemen 

Uppföljning av beslut sker Sker i tid 
strukturerat 

Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 
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Sjul<frånvaro Arbeta aktivt med Låg sjukskrivning 

6: l Antalet sjukfrånvarodagar 
sjuk/rehabiliteringsprocessen 

Enheten har tagit emot en person 
ska minska. Ansvar: Verksamhetschef under rehabilitering tillbaka i 

arbete 
6:2 sjukfrånvaro under 5% 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Information Uppdatera informationen på Ny infom1ation om !ann . 
hemsidan. Skriv ut och 

7 Socialförvaltningens lämna/skicka information till 
information ska vara relevant och brukarna. 
tillgänglig. 

Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 

Rättssäker Infannera den enskilde om Detta görs i form av muntlig och 
myndighetsutövning rättigheter och skyldigheter vid skriftlig infonnation om !ann och 

myndighetsutövning särskilt boende 
8 Socialförvaltningens 
myndighetsutövning ska vara Besvärshänvisning ska lämnas ut Besvärshänvisningar lämnas 
rättssäker för medborgarna. vid beslut alltid ut. 

7,5 p utbildning för en LSS 
handläggare och chef 

Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 

Förebyggande l utredningar och uppföljningar Vi har fått vid några tillfållen 
inhämtas information från information från 

9 Socialförvaltningens riskbedömningar och kvalitetsregistren. 
förebyggande insatser ska åtgärdsplaner i kval itetsregistren. 
utvecklas och förbättras. 

Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 

Öka kvaliteten Förbättra någon av de Andelen som upplever att ha 
parameterar som ingår i öppna möjlig het att lämna synpunkter 
jämförelser. eller klagomål har ökat, framför 

allt för k vi n nor 
Ansvar: Handläggare och 
verksamhetschef 
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Ekonomi 
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utrnll Avvikelse 
(l kr) 2013 2014 2015 21ll5 
Bistånd 3 476 3 439 l 654 1395 259 
Pärdqänst l 788 2 007 2 733 2094 639 
LSS extern regi lO 020 9 723 8 376 7 301 l 075 
Missbruk/socialpsykiatri extern regi* 2 419 o o o o 
Summn verksamhet 17 703 15 169 12 763 ro 790 1 973 

Kommentar till utfall drift 
Alla ~jänster har inte kunnat besättas under året på grund av svårigheter att rekrytera personal. Under 
våren har en konsult använts, men sammantaget har det blivit ett överskott när det gäller handläggning. 

Kostnaden för fårdigbehandlade patienter har varit hög, totalt 540 tkr. Framför allt under bö1jan på året 
hade vi personer kvar på sjukhuset. När fler kolitidsplatser tillkom kunde nästan alla tas hem i tid. 

Omsorgsavgifterna visar ett litet överskott. Några brukare har uppgett för låga inkomster tidigare, nu har 
vi hämtat uppgifter direkt från Pensionsmyndigheten och fått rätt inkomst. Avgifterna beror på 
brukarnas inkomst och kan variera över åren. 

Färdtjänstkostnaden har varit 639 tkr lägre än budgeterat. Det är en svårbudgeterad verksamhet där 
enstaka resenärer som åker ofta och i specialfordon kostar mycket. Många med tillstånd, men som reser 
aldrig eller sällan, kan om de ökar eller minskar sitt resande lite ändra kostnadsbilden. 

LSS extern regi: Enskilda brukare påverkar budget och prognos mycket då insatserna ofta är dyr<1. Under 
året har externa boendeplatser kunnat avslutas och inga nya har tillkommit. Andra insatser har avslutats 
när brukare flyttat från kommunen. Flera ansökningar har inkommit som inte, av olika orsaker (brukaren 
flyttat, ändrade skolplaner mm), har behövt verkställas. Sammantaget innebär det ett överskott mot 
budget på l 075 tkr. 

Verksamhetsm§tt/Nyckeltal 
Bokslut Bokslut Budget Bol , lut Snitt i riket 

2013 2014 2015 2015 
Färdtjänst 
Antal utlardade tillstånd 327 360 390 347 
Antal nyttjade lillstånd, snitt/mån 52 57 55 74 
Antal liii'U t,i änstresor enkla 9 219 8 663 9 200 7 349 
Antal Riksfll rd\i änstresor 58 108 RO 140 

Kommentar till utfall verksamhetsmått 
Några få resenärer reser ofta. Det är resor t i Il arbete, dag l i g verksamhet (LSS) eller dagträffen för 
personer med minnesproblem. 

2014 
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V§rd och omsorg 

MJ/ 

Prioriterade mål 

Öka Inflytande delaktighet 

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

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

Långsiktigt hällbar kommun-
bättre miljö 

2: l Enheterna ska ha en 
upprättad miljöhandlingsplan. 

Bättre Bemötande 

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

Budget i balans 

5: l Det årliga resultatet ska under 
en rullande treårsperiod uppgå t i Il 
2% av kommunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 

sjukfrånvaro 

6: l Antaletsjukfrånvarodagar 
ska minska. 

Bilaga § 24 

Aktiviteter for måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Genomförandeplan ska tas fram Delvis uppnått, kvaliten har blivit 
tillsammans med brukaren. bättre och delaktigheten högre. 

Arbeta vidare med delaktighet för 
Ansvar kontaktman+ Enhetschef enskild person i framtagandet av 

genomförandeplaner. 

Alla enheter upprättar en Alla utom två enheter har 
miljöplan. framtagna miljöplaner. 

Ansvar Enhetschef 

-Bemötandefrågor ska vara en Genomfört. 
punkt på varje APT 

Implementering av 
- Sticksprovsi ntervjuer genomförs socialtjänstplanen påbörjad . 
för att fråga om hur 
brukare/klienter upplevde 
bemötandet 

Ansvar Enhetschef 

-Vara förberedd inför Genomförda aktiviteter men 
ekonom i skuppfölj ni ng samt målet ej uppnått. 
planera och vidta åtgärder vid 
behov 

-Presentera budgetläge för 
medarbetare på A PT för att öka 
delaktighet och förståelse 

Ansvar Enhetschef 

-Arbeta aktivt med Genomförda aktiviteter men 
sj uklrehabili teringsprocessen målet kring 5 %är ej uppnått. 

Ansvar Enhetschef 
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6:2 sjukfrånvaro under 5% 

6:3 Antalet medarbetare med -l nventeri ng av behovet att välj a Genomfört 
önskad sysselsättningsgrad ska sysselsättningsgrad 
öka 

Ansvar Enhetschef 

Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Information -Se till att ha uppdaterad Genomfört. 

7 Socialförvaltningens 
information på hemsidan. Denna 
infonnation ska vara 

infonnation ska vara relevant och utskriftsvänlig och användas 
t i Il gäng! i g. istället för broschyrer. Ta hjälp av 

utredningssekreteraren. 

Ansvar Enhetschef 

Förebyggande Upprätta åtgärdsplaner i Senior Till viss del genomfört, samt 

9 Socialförvaltningens 
Alert, risk för trycksår utvecklas vidare med hjälp av 

teamträffar 
förebyggande insatser ska 
utvecklas och förbättras . 

Öka kvaliteten -Utifrån resultat i öppna Arbete med att förbättra kvaliten i 
jämförelser arbeta för att minst 2 det vi gör pågår. 
av mätparametrarna blir 25% av 
de bästa i Sverige inom varje 
område. 

Ansvar Enhetschef 

Ekonomi 
RESULTAT NETTO Bokslut Bol<slut Budget Utfall Avvikelse 
(t kr) 2013 2014 2015 2015 

Vård och omsorg gem 3 635 5 537 5 319 3856 1 463 
01·dinlirl boende 44 477 40 427 39 358 47 01 7 -7 659 
Vård och omsorgsboende 34 424 38 460 39 750 19 073 677 
Hälso- och sjukvård 15 587 16 663 17 005 17 756 -751 

Summa verksamhet 98 122 l OJ 086 101 432 107 702 -6 270 

Kommentar till utfall drift 
Rekvirerade medel för utökning av bemanning ligger under Vård och omsorg gem, ca 700 tkr. Lägre 
kostnader för tomhyror bidrar också till överskott. Återhållsamhet med budgeterade medel för inventarier 
då vård och omsorg prognosticerade underskott. 
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Ordinärt boende där Hemtjänst samt Korttidsboende och Dagträff finns gör ett underskott där 
korttidsboendet redovisar -2 700 tkr. Korttidsboendet flyttade till Ljung under hösten pga renoveringen 
av Hagen. Detta medförde väsentligt högre kostnader i form av hyra samt nattpersonaL Medel för 
politiska prioriteringar användes för detta. Också högre beläggning än budgeterat orsakar ett underskott. 

Hemtjänsten fick inför 2015 en lägre budget. Anpassning till denna lägre budget har inte skett i 
motsvarande grad. Hem~jänsten redovisar också en högre volym på beställda timmar än budgeterat vilket 
förklarar ca 500 tkr av underskottet. 

Vård och omsorgsboende redovisar ett överskott. Inför 2015 fick Hemgården en förstärkt budget om ca 
J 200 tkr. Osäkerhet kring Hagens hyra i budgetarbetet bidrog till en för hög budget mot utfall. 

Hälso och sjukvård har under året haft en viss omsättning på sjuksköterskor vilket bidrar till underskottet 
då bemanningsföretag har fått anlitas. Ett antal brukare som krävt palliativvård har funnits under året. 
Förstärkning av sjuksköterskor för att klara vårdbehovet under vissa delar av dygnet har gjorts utan att 
kunna minska motsvarade någon annanstans. 

Verksamhetsm§ttjNyckeltal 
Bokslut Bokslut Budget Bokslut Snitt i ril<et 

2013 2014 2015 2015 2014 
Särskilt boende 
Antal platser Särskilt boende: 78 78 76 76 

Varav somatiska platser 22 28 28 28 
Varav demensplatser 56 50 48 48 

Nettokostnad pe1· plats, kr 421 244 456 949 501 632 495 934 

lnv 65+ i särskilda boendeformer, andel 
3,6 3,4 4,2 

(%) 

Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, exkl 
26 096 - 28 517 

lokaler kr/inv 65+ 

Ordinärt boende 

Antal personer som erhåller olika tjänster: 
Matdistribution 107 115 132 116 
Trygghet ~ larm 265 259 269 279 

Hemtjänst 190 193 190 195 

Antal beställda hemqänsttimmar exkl HSL 
66 098 

60 235 
68 640 77 525 

(h/ år) (lO mån) 

Brukartid 56% 56% 65% 53% 

Nettokostnad /beställd hemqänsttimma 463 481 

Dagverksamhet, antal personer snitt 34 18 20 20 

Dagverksamhet, nettokostnad per person, kr 105 059 102 444 79 150 77 100 

Kostnad hemtjlinst, äld1·eomsorg. kr/inv 65+ 23 020 23 125 18 301 

Korttidsvård 
Kmttidsv8rd, antal platse1· 9,3 8 8 9,7 

\3cliiggningsgrad 95% 104% 100% 122% 

Kostnad pe1· korttidsp lats, kr 781 075 728 500 612 500 691 546 

T otalt antal dygn 2 920 3 556 

Varav Vli.xelvi1rd 

Vamv Väntan pa särskilt boende 
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Bokslut Bol\slut Budget Bokslut Snitt i riket 

2013 2014 2015 201.5 2014 

Antal dygn med hetalningsansvar. 
utskriv11ingsklaru Ji·im sjukhus 174+49 65 87 

--
Hälso och sjukvård 
Antal patienter med kommunal 

314 322 325 315 
hem sj u k V<trd 

Kommentar till utfall verksamhetsmått 
Nettokostnad per plats särskilt boende och korttidsboende hänger samman med flytten av 
korttidsverksamheten. När korttidsenheten flyttade från Hagen krävdes ytterligare nattpersonal samtidigt 
som nattpersonalen på Hagen inte kunde minskas. 

Utfall antal beställda timmar och även utförda timmar inom hemtjänsten överstiger budget, lägre 
effektivitet än budgeterat är orsaker till det redovisade underskottet inom hemtjänsten. Under senare 
delen av 2015 har en ökning av effektiviteten skett vilket är mycket positivt inför 2016. 

Dagverksamheten ändrade sina öppettider under 2015 för att bidra till att skapa ett överskott, därav lägre 
kostnad per person än budgeterat. 

KOlitidsenheten har under stora delar av året haft en överbeläggning, totalt 636 dygn över budgeterat. En 
del av dygnen har köpts från Vårgårda kommun. Utöver det finns totalt 87 dygn med betalningssansvar 
för utskrivningsklara som inte har kunnat beredas plats på korttidsboende. Efter flytten till Ljung har 
även tillkommit extra kostnader för bl a hyra och nattpersonaL Medel från staten har använts till utökning 
av nattpersonal på korttids. 

Socialt stöd 

M§! 

Prioriterade mål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Öka Inflytande delaktighet Genomförandeplan ska tas fram Delvis uppnått, kvaliten har blivit 
tillsammans med brukaren. bättre och delaktigheten högre. 

1:1 Den enskilde har inflytande Arbeta vidare med delaktighet för 
och är delaktig utifrån sina Ansvar kontaktman+ Enhetschef enskild person i framtagandet av 
förutsättningar i när, var, och hur genomförandeplaner. 
stöd ska ges. 

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

Långsiktigt hållbar kommun- Alla enheter upprättar en Alla enheter upprättar en 
bättre miljö miljöplan. miljöplan. 

2: l Enheterna ska ha en 
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upprättad miljöhandlingsplan . Ansvar Enhetschef 

Bättre bemötande -Bemötandefrågor ska vara en Bemötandefrågor är en punkt på 

3: 1 Bemöta alla på ett 
punkt på va~je APT APT 

respektfullt, professionellt och -St~1·ovs i nler>·:i uer gt~l1flH~·ffi.l'5 Ej utfö1i stickprovsintervjuer på 

likvärdigt, icke diskriminerande ~L fi 'åga oFH-IttH: grund av att det ej varit möjligt 

sätt. fl.R~Iienlt!r up~!Me 

bemötande~: 

Ansvar Enhetschef 

Ökad sysselsättning -Arbeta för att skaffa Målet uppnått 

4:1 Öka möjlighet t i Il 
praktikplatser inom 
socialförvaltningen. Minst 5 st 

sysselsättning som ska leda till sammanlagt 2015 
arbete. 

- intensifiera samarbetet med 
samverkansparterners för att nå 
målet självförsörjning 

Ansvar Enhetschef 

Budget i balans -Vara förberedd inför ekonomisk Målet uppnått 

5: l Det årliga resultatet ska under 
uppföljning samt planera och 
vidta åtgärder vid behov 

en rullande treårsperiod uppgå till 
2% av kommunens intäkter, -Presentera budgetläge för 
skatter medarbetare på APT för att öka 

delaktighet och förståelse 

Ansvar Enhetschef 

sjukfrånvaro -Arbeta aktivt med Målet uppnått 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar 
sjuk/rehabiliteringsprocessen 

ska minska. Ansvar Enhetschef 

6:2 sjukfrånvaro under 5% 

6:3 Antalet medarbetare med -Vid va~je anställning ska frågan Målet uppnått 
önskad sysselsättningsgrad ska ställas om önskad 
öka sysselsättningsgrad 
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Verksamhetsmål Aktiviteter för måluppfyllelse Kommentar till uppfyllelse 

Information -Se till att ha uppdaterad Målet delvis uppnått . Fel 

7 Socialförvaltningens 
information på hemsidan. Denna namnuppgifter på vissa delar 
information ska vara 

information ska vara relevant och utskriftsvänlig och användas 
tillgänglig. istället för broschyrer. Ta hjälp av 

utredningssekreteraren. 

Ansvar Enhetschef 

Rättssäker -Infonnera person om rättigheter Aktiviteter utförda- målet 

myndighetsutövning och skyldigheter vid uppnått 

8 Socialförvaltningens 
myndighetsutövning 

myndighetsutövning ska vara -Besvärshänvisning ska lämnas ut 
rättssäker för medborgarna . vid beslut 

-Säkerställa att personal har 
kompetens att utreda enligt 
gällande metoder. 

Ansvar Handläggare samt 
Enhetschef 

Förebyggande -Arbeta tillsammans för att Aktiviteter utförda. Målet 

9 Socialförvaltningens 
personer som erhåller ekonomiskt uppnått 
bistånd bl i r självförsörjande. 

förebyggande insatser ska 
utvecklas och förbättras. Ansvar Enhetschef sysselsättning 

och IFO vuxen 

Öka kvaliteten -Utifrån resultat i öppna 
jämförelser arbeta för att minst 2 
av mätparametrarna blir 25% av 
de bästa i Sverige inom varje 
område. 

Ansvar Enhetschef 
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Ekonomi 
RESULTAT NETTO Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 

(tkr) 2013 2014 2015 2015 
Socialt stöd gem 3 423 l 829 2 3S7 2 234 123 
Funktionshinder 18 798 19 37S 17 S72 16 462 1 110 
IFO Barn och familj 14 27S Il 280 11 368 9 94S l 423 
IFO Vuxen 6 470 16 080 16 134 17 S32 -1 398 
Sysse\sätlning 4 429 4 434 s 821 s 614 207 

Summa verksamhet 47 394 52 998 53 252 51 787 l 465 
*l hokslut20 13 fanns inte uppdelning inom IFO handläggning. Denna sitTra är därHi1· intejämflit·har med 2014-
201S 

Kommentar till utfall drift 
Inom hela socialt stöd påverkar enskilda brukare budget och prognos mycket då placeringar ofta är dyra. 
Under 2015 har brukare inom funktionshinder avslutats av olika anledningar vilket bidragit till en positiv 
avvikelse från budget. 

Inom Barn och familj har inte placeringar krävts i den omfattning som budgeterats vilket också visas i 
avvikelsen från budget. 

IFO vuxen har omvänd problematik med fler placeringar och insatser än budgeterat. Ekonomiskt bistånd 
har dock hållit budget och visar ett litet överskott. Under året har det saknats socialsekreterare vilket 
bidrar t i Il ett överskott på personal budgeten. 

Sysselsättnings utfall påverkas mycket av vilka personer som är i behov av stöd och sysselsättning. Vilka 
anställningsstöd som finns samt vilkajobb verksamheten kan utföra åt företag påverkar också utfallet. 

Introduktionsenheten har tagit emot 38 flyktingar under året. Enheten redovisar ett överskott vilket 
avräknas mot den flyktingbuffert som finns. 

Antal ensamkomna barn har ökat kraftigt under året vilket visar sig i avvikelsen i budgeterade intäkter 
men också budgeterade kostnader. Nettoutfa Il i n n an avräkning; 2 900 t kr. Dess<l medel överförs t i Il 
nästkommande år med motiveringen att delar av utbetalda medel är av engångskaraktär medan kostnaden 
för exempelvis utredning fortsätter så länge kommunen har ansvaret för ungdomen. Ej återsökta medel 
har bokats upp som intäkt på 2015. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
Bokslut Bokslut Budget Bol slut Snitt i riket 

2013 2014 2015 201 5 2014 
Funktionsnedsättning 
Antal brukare en\ LSS och SFB 76 8S 78 

Varav i extem regi 33 2S 27 
Aptal per~oncr!i nsa t s 

Personligasistans en l SFB 19 19 16 
Personlig assistans(LSS) s 7 6 
Ledsagarservice 4 7 s 
Kontaktperson IS 22 16 
A vlösarservice o l l 
Korttidshem (antal pers. m. beslut) 6 9 6 
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Bokslut Bokslut Budget Bokslut Snitt i ril<et 

2013 2014 2015 2015 2014 ----
l<. ol"ttids tillsyll mr skolungdom iiver 12 år 5 6 4 
Boende mr barn och ungdomar ~ 3 l .) 

l3oendc ll.i1· vuxna 17 18 15 
Dag l i g verksam het 29 30 24 

Habiliteringsinsats enl SoL 7 7 11 

Antal dygn/timmar 
Dag l i g verksamhet extern, antal dygn l 095 850 
Boende vuxna extern, antal dygn l 095 730 
Boende barn extern, antal dygn 909 841 

Personlig assistans LSS, timmar 9 024 -
varav extern 3 912 5 263 

Personlig assistans SFB, timmar 37 344 33 666 
varav extern (tim till FK) 17 748 12 528 

Kostnad insatser en!. LSS och SFB, kr/inv 4 694 4 844 5 725 

Individ- och familjeomsorg 

Barn & Familj 
Antal placerade dygn institution 295 S39 S48 146 
Nettokostnad per dygnsplacering, 

3 939 l 86S 2 737 3 794 
institution 
Antal placerade individer, familjehem 22 27 JO 30 

Antal placerade dygn familjehem s 077 s 180 
Nettokostnad per dygnsplacering, 

748 607 
familjehem 
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv l 02S l 3S4 l S29 

Antal emottagna ensamkomna barn, asyl 20 50 
v<mw utanll.ir avtal 8 32 

Antal dygn asyl S 2RO s 647 

Antal dygn PLJT 2 880 2 685 

Vuxen 
Antal placerade dygn, institution l 163 l 991 l S97 l S46 

Kostnad per dygnsplacering, institution l 162 l 611 l 440 2 8S9 

Antal placerade indi vider, familjehem 5 6 4 2 
A11tal placerade dygn familjehem 700 424 
Nettokostnad per dygnsp\ace1·ing, 

l 143 637 
familjehem 
Kostnad per individ, familjehem 149 soo 200 000 135 000 

Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv 440 729 487 

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 243 309 280 178 

Antal pc1·soncr som crhl'lllitll.irsiirjningsstöd 449 S44 soo 349 

Utbeta lt ekonomiskt bistånd per hushåll 
31 383 33 191 

(exkl flyktinghushåll) 38 307 
Genomsnittligt belopp per person 1S 492 12 684 12 760 18 039 

Invånare som någon gång under äret 
4,8 4,4 4,0 

erhållit ekonomiskt bistånd, andel(%) 4,2 

Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv l 079 9S2 l 039 
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Bokslut Bokslut Budget Bol slut Snitt i riket 
2013 2014 2015 2015 2014 

Antal mottagna flyktingar 30 30 28 .38 
Antal aktuella flyktingar 56 
Andel hushåll i självtlirsö1:jning vid avslut 

87 100 50 (%) 

Kommentar till utfall verksamhetsmått 
Inom funktionshinderverksamheten har antal brukare minskat jämfört med budget. Detta visar sig också i 
det ekonomiska utfallet. Det är främst brukare i extern regi som minskat. 

l FO barn och familj redovisar fårre institutionsplaceringar 2015, både utifrån budgeterat och utifrån 
föregående år. Däremot har kostnad per dygn för dessa placeringar ökat. Familjehemsplaceringar är fler 
individer än budgeterat men antal dygn som budget. Ett målmedvetet val att arbeta mer med 
hemmaplanslösningar och ta beslut för kortare perioder är en del av förklaringen. 

Placerade dygn på institution inom IFO vuxen ligger i fas med budget. Däremot har kostnaden per dygn 
överstigit budget med nästan det dubbla. Antal personer som fått ekonomiskt bistånd har minskat 
markant jämfört med föregående år, däremot har de personer som fått bistånd fått mer vi l k et visar på att 
de har varit beroende av bistånd under en längre period. Utbetalt stöd per person och månad är ungefår 
densamma som föregående år, ca 3500 kr/person och månad. 

Introduktionsenheten tom under 2015 emot 38 nya flyktingar. Vid årsskiftet hade kommunen 56 st 
flyktingar i etablering. Av de flyktinghushåll som avslutat sin etablering kunde hälften, 3 st, försö~ja sig 
på egen hand. 
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Personal 

Medarbetarskap 

2013 2014 2015 
Förändring 

14-15 

Heltid 121 142 146 2,8% 

varav kvinnor 111 125 124 -0,8% 

varav män JO 17 22 29,4% 

Deltid 134 143 142 -0,7% 

varav kvinnor 132 138 136 -1,4% 

varav män 2 5 6 20,0% 

S:a total 255 285 288 1,1% 

Flertalet av socialförvaltningens tillsvidareanställda är kvinnor, ca lO% av socialförvaltningens personal 
är män. Av männen är 78% heltidsanställda och 48% av kvinnorna är heltidsanställda. Andelen 
personer med heltid har ökat. 20 13 var andelen 4 7,5 %och 2015 var den 50,9 %. Sysselsättningsgraden i 
snitt för de deltidsanställda är 79 % av en heltid. 

Arbetad tid omvandlat till antal årsarbetare 

2013 2014 2015 
Förändring 

14-15 

Månadslön 189,0 202,3 217,5 7,5% 

Timlön 48,6 47,7 51,6 8,1% 

Fyllnadstid/övertid 4,6 4,8 5,4 13,7% 

Övrig tid 0,04 0,08 0,03 -62,5% 

S:a total 242,16 254,84 274,53 7,7% 

Arbetad tid per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 2014 2015 
Förändring 14-

15 

Bistånd 5,9 5,9 0,5% 

Förvaltningsledning 9,3 8,8 -5,9% 

Socialt stöd 72,0 87,3 21,4% 

Vård och omsorg 161,3 172,5 6,9% 

Totalsumma 248,5 274,5 10,5% 

Totalt sett har den arbetade tiden ökat inom socialförvaltningen. Som tabellen visar ovan är det inom 
socialt stöd som den procentuella ökningen är högst. Det är också här de nyöppnade boendena för 
ensamkomna flyktingbarn finns. Beslut togs under 2014 att minska bemanningen i staben och så har 
också skett. Inom vård och omsorg har också fler arbetade timmar utförts. Flytten av kOlitidsenheten som 
innebar en ny nattbemanning, överbeläggning på kolitids är några orsaker till ökningen. 
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Frånvarotid omvandlat till antal årsarbetare 

2013 2014 2015 Förändring 
14-15 

Semester 26,2 27,6 27,2 -1,6% 

Sjukdom 24, l 19,5 22,7 16,3% 

Föråldraled i g het 9,5 13,5 13,9 2,8% 

Vård av barn l ,2 l ,2 l ,7 41,4% 

Övrig frånvaro 13,5 14,4 15,6 8,8% 

S.a total 74,4 76,1 81,0 6,4°;(, 

Även frånvarotiden har ökatjämfött med 2014. Sjukdom står för den största frånvaroorsakenjämte 
semester. Övrig frånvaro är tex tjänstledighet. Frånvarotiden i förhållande till arbetstiden har ökat från 
22% till 23 %av total arbetstid. 34% av frånvarotiden är semesterledighet 

Personal inom socialförvaltningen har drygt 5000 dagar innestående betald semester. Kostnad för dessa 
dagar är ca 6 400 tkr som belastar verksamheten när de tas ut eller när personal slutar. Antalet sparade 
dagar har ökat jämför med föregående år. Under 2015 har 7283 dagar tagits ut. 

Arbetsmiljö och hälsa 

2013 2014 2015 
Total sjukfrånvarotid 10,0% 7,6% 7,0% 

Korttidsjukfrånvaro dag 1-14 3,5% 2,7% 3,1% 

Andel sjukfrånvaro> 60 d 38,8% 46,8% 38,3% 

Frisknärvaro 32,4% 36,6% 37,0% 

Målet om en sjukfrånvaro under 5% är ännu inte uppnått. Tabellen visar att andelen långtidssjukfrånvaro 
minskat under 2015 medan korttidsjukfrånvaron ligger något högre än föregående år. Frisknärvaron ökar, 
dvs andelen personer som inte haft någon sj u k frånvaro alls under 2015. 
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~ 
Socialnämnden 2015 

Risk- och 
Ansvar för 

Risk i process/ rutin/system Kontrollmoment väsentlighets- kontroll och Uppnått resultat bedömning rapportering 

Dokumentation enligt socialtjänstlagen • Att genomförandeplaner R:3*V:2=6 TÖS/K valitets- Genomförandeplaner finns 

finns. samordnare upprättade 75 % av samtliga ärenden 

• Att genomförandeplanen i hemtjänst. Motsvarande siffra för 

innehåller mål, hur, när. 
boende enligt LSS är 92 % samt i 
gällande kontaktperson, vuxna inom 

• Att genomförandeplanen IFO har genomförande-planer 
har uppföljningsdatum an- upprättats till 42 %. 

givet och det följs. Av 49 granskade 

• Att det framgår att den en-
genomförandeplaner framkommer att 

skilde varit delaktigt i upp-
innehållsmässigt kan planerna 
utvecklas t. ex. att formulera mål för 

rättade av plan. 
insatser och en mera tydlighet i hur 
och när insatserna ska 
genomomföras. Uppföljning sker inte l 

alltid enligt plan. 

Den enskildes delaktighet framkom-
mer i 61 % av de granskade planerna 
inom hemtjänsten. Inom boende LSS 
är delaktigheten, i någon mån, enligt 
granskning 92 %. Den enskildes del-
aktighet behöver generellt utvecklas. 

Ledningssystem för systematiskt Känner personalen till R:3*V:3=9 TÖS/K val itets- 37 intervjuade personal från olika 
k va l i tersarbete • Lex Sarah rutin samordnare verksamheter. 

• Avvikelse rutin med kl a- MAS/Kvalitets- Lex Sarah rutin känner flertalet till 

gomål och synpunkter samordnare med enstaka undantag. 

• Vad som ingår i rutin för Avvikelserutin med klagomål och 

kontaktmannaskap synpunkter känner flera en större 
osäkerhet om. 
De som berörs av kontaktmannaskap 
känner till rutinen men i viss 
hemtjänstgrupp har man inte aktivt 

'--- - - -
_jobbat med det. 
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Hygien 

~ 

Läkemedelshantering 

Uppföljning av beslut 

Kontaktpersoner 

Information 

Att basala hygienrutiner följs- före- l R:3*V:3=9 
bygga smittspridning i vårdarbete. 

Att läkemedelsrutin följs. R:2*V:3=6 

Att beslut följs upp inom utsatt da- l R:2*V:2=4 
tum för uppföljning. 

Att utbetalning sker till l R:2*V:2=4 
aktuella personer och med rätt 
belopp . 

Att information på hemsidan är l R:2*V:2=4 
relevant och lättillgänglig-
enligt SKL:S nationella uppföljning. 

MAS/K valitets
samordnare 

MAS/K valilets
samordnare 

TÖS/K valitets
samordnare 

Controller 

Utrednings
sekreterare 

Bilaga § 25 
Av de tio värden som bedöms enligt 
den nationella punktprevalens
mätningen så har förvaltningen ett 
resultat med spann på värden mellan 
37,2% och 100 %. På några punkter 
har vi försämrat oss från 20 14 och på 
andra förbättrat resultatet jämfört 
med 2014. Utdrag ur resultat: 

• bäst i riket tillsammans med 
Täby och Skinnskatteberg till 
följsamheten vad gäller: an
vändning av handskar 

• sämst i riket på följsamheten 
vad gäller: Andel fria från 
ring_ar, klockor, armband 

Kontrollräkning på akutläkemedels
förråden har under året skötts sköts 
enligt rutin, en förbättring från 2014. 
Granskning visar att läkemedelsrutin 
i stort följs, dock visar avvikelser 
läkemedel på många avglömda doser 
och ett flertal stölder av 
kontroiläkemedel under 2015 . 
27 ärenden granskade i samtliga 
ärenden har uppföljning skett inom 
utsatt tid. 
Kontrollen avser förvaltningens 
samtliga verksamhetsområden. När 
avtal ändras; upphör eller förlängs 
har utbetalningar fördröjts . 
Kontaktpersoner har ibland har fått 
utbetalt ersättning en månad för 
mycket med återbetalning som följd 
och ibland har fått ersättning 
retroaktivt. 
IFO 100% 
ÄO 87 % 
LSS 69% 
Resterande% inom LSS är inte soci
alnämnden ansvari ga för. 


