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~ g HERRlJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-05-03 

Tillägg till dagordningen 

Justerandes sign 

Sammanfattning 
Det har efter att kallelsen skickats ut tillkommit ytterligare ärenden till nämnden . 

Förslag till beslut 
Ordforanden föreslår att följande ärenden läggs till i dagordningen: 

• Extra ärende l: Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på ent
reprenad 

• Extra ärende 2: Rapport kontaktpolitiker 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om hans forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Tilläggen till dagordningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

l SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

Il 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-05-03 

SN §52 DNR SN 36/2016 

Information lex Sarah (sekretess) 

Sammanfattning 
TÖS informerar om ett missfårhållande som rapporterades 2016-03-15 . 
Enligt rapporten beviljades i juli månad 2015 en flicka bistånd i form av familje
behandling. Detta bistånd har inte kommit igång. Händelsen har tidigare under 
hösten uppmärksammats av enhetschef som vid upprepade tillfållen uppmanat 
socialsekreterare att verkställa insatsen. 

Flickan hade ett vårdbehov, därav insatsen. Bedömningen är att den uteblivna in
satsen inte har ratt till följd att vårdbehovet kvarstår. Familjen tackar nej till ett 
möte den 22 mars 2016 för att följa upp situationen och eventuella behov av stöd 
i form av familjebehandling. 

Identifierade orsaker till det rapporterade missförhållandet är bristande följsam
het till gällande rutiner samt otydlig kommunikation mellan handläggare, verk
ställare och enhetschef. 

Den rapporterade händelse bedöms vara en påtaglig risk för ett missförhållande 
men bedöms inte vara en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. 

Utredningen avslutas 2016-04-08 . 
Ärendet avslutas. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedierns till: 
För klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-03 
Sid 5 

Justerandes sign 

SN §53 DNR SN 37/2016 

Rapport lex Sarah (sekretess) 

Sammanfattning 
Ett missförhållande rapporterades 2016-03-21. 

Händelsen handlar om att en personal på boende enligt LSS, är alkoholpåverkad 
när vederbörande är i tjänst. Upptäckten gjordes när personalen kom till kontoret 
för att lämna handlingar. Personalen avvisades från arbetsplatsen. Vikarie ringdes 
in. Ingen boende kom till skada. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah-rapport, daterad 2016-03-21 
Lex Sarah-utredning, daterad 2016-04-20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden beslutar att anmäla det rapporterade missförhållandet till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Det rapporterade missförhållandet anmäls till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

l':xpc<licr•s till: 
För kjinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-05-03 

SN §54 DNR KS 115/2015 

Kommande samråd för översiktsplan (information) 

Sammanfattning 
Planeringssekreterare, Janna Petersson informerar om det kommande samrådet 
gällande översiktsplanen som kommer att ske under sommaren. Socialnämndens 
ledamöter ges tillfälle att ställa frågor och ge kommentarer på vad de anser vik
tigt i en kommande översiktsplan. 

Bostadsbyggandet och tillgänglighet tas bland annat upp som viktiga frågor. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



(! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sid 7 
2016-05-03 

SN §55 

Arbetet med sjukskrivningar inom socialförvaltningen (informat
ion) 

Sammanfattning 
Personalstrateg, Birgitta Falk, informerar om hur arbetet med sjukskrivningar och 
rehabilitering inom socialförvaltningen går till och fortlöper. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieros till: 
För klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-05-03 

SN §56 DNR SN 24/2016 

Åtgärder med anledning av chefsenkät (information) 

Sammanfattning 
Det informeras om vilka åtgärder som har gjorts och vilket arbete som pågår med 
hänsyn till den information som framkom av chefsenkäten . 

Informationen läggs till handlingarna. 

ExJlcdicras till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJU~GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-05-03 

SN §57 DNR SN 85/2012 

Slutrapport Hagen etapp 3 (information) 

Sammanfattning 
Slutrapporten för Hagen etapp 3 presenteras. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
Fiir kiinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

l ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 10 
2016-05-03 

SN §58 

Förvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om hur det aktuella chefsläget ser ut inom socialförvalt
ningen. Två verksamhetschefer ska sluta innan sommaren och rekryteringen av 
enhetschefer pågår. 

Hemtjänstlokalen i Ljung står snart klar. 

VerksamhetschefVård och omsorg redovisar hur läget med rekryteringen inför 
sommaren ser ut och att det ser stabilt ut. Vissa veckor är mer kritiska än andra. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
"Hr klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



l 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-05-03 

SN §59 DNR SN 8/2016 

Månadsuppföljning mars 2016 (information) 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om att socialfårvaltningen prognosticerar får året 2016 ett 
underskott på 3 175 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som 
redovisar utfall utöver budget. 

Inom hemtjänsten startades ett fårändringsarbete upp under hösten 2015 . Någon 
effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen . Enheterna 
har haft en hög sjukfrånvaro under årets fårsta månader. 

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets fårsta månader. 
Kommunen har köpt platser av Vårgärda kommun, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad får utskrivningsklara. 

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten 
IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Detta är placeringar som kvarstår från fåregående år. Arbete pågår med att pla
cera så kostnadseffektivt som möjligt. 

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

Ensamkomna är från 2016-01-01 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla 
budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från l mars är avtalat 63 
platser (I jan-29 feb var det l 0). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är 
nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyk
tingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att fårutsäga. 

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden 
gjorde 2015 får tas med ti112016 (l 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott 
avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
Fiir l<iinncdom till : 

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJU~.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrMesdatum 

2016-05-03 

SN § 60 

Rapport kontaktpolitiker (information) 

Sammanfattning 

Sid 12 

Anette Rundström informerar om sitt besök vid dag l i g verksamhet och det var en 
bra fungerande verksamhet med god stämning. 

En vecka senare besökte hon arbetsmarknadsenheten, och även det var en väl 
fungerande verksamhet med engagerad och trevlig personal. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieros till: 
För klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-05-03 

SN § 61 DNR SN 8/2016 

Åtgärder med anledning av ekonomin 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska, enligt ekonomistyrningsprinciperna, presentera åtgärder med 
an ledning av prognostiseratunderskott för kommunstyrelsen. Socialförvaltningen 
har listat de verksamheter som nämnden bedriver och av dessa är det tre verk
samheter som inte är lagstadgad, bemanningsenheten, föreningsbidrag samt 
trygghetsvärd innan. 

Bemanningsenheten kostar 563 tkr/helår. l ommu ncn är inte skyld ig a ll tillhan
dahålla en bemanningsenhet Dock så är vi skyldiga au bemanna våra verksam
heter för en rättsäker vård och omsorg. Bemann ingsenhetens uppdrag är att 
hjälpa till att fylla vakanta pass med timvi kari r och där igen m minska arbetsbe
lastningen på enhetschefer. Detta kommer troligen leda till ökade kostnader. 

Föreningsbidraget 2016 är 125 tkr/helår. Det går inte att göra någon besparing på 
bidraget 2016 då det redan är utbetalt. Föreningsbidraget delas ut till de förening
ar som verkar inom socialnämndens område går, enligt riktlinjen, till föreningar 
som arbetar förebyggande och/eller rehabilitering. Skulle föreningsbidraget av
skaffas kommer kommunen ändå ha kostnaderna för delar av rehabiliterande in
satser som idag föreningar utför. 

Trygghetsvärdinnan kostar 273 tkr/hel ~i r . Vid en avvecl lingav trygghetsvärdin
nan finns det en risk att hemtjänstens kostnader ökn r, då det i trygghetsvärdin
nans uppdrag ingår en del arbetsuppgifter som hemlj än ten annars skulle utfört. 
Därför ser förvaltningen inte att det skull e innebära någon besparing vid avveckl
ing av trygghetsvärdinnan. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-04-21 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-04-20 
Lista över socialnämndens verksamheter 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Besparingar utöver de som socialnämnden antog 2015-09-0 J kan med an
ledning av lagkrav och rådande situation inom äldreomsorgen för närva
rande inte genomföras. 

Magnus Fredriksen (S) frågar om inte beslut SN § 118/2015-09-0 l gällande be
sparingsåtgärden att mi nska personalstyrkan med l O årsarbetskraft även borde 
upphävas. rd förande informerar att det inte är aktuellt i detta ärende. 

Utdragsbestyrkande 



; ; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2016-05-03 

Fortsättning SN § 61 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Besparingar utöver de som socialnämnden antog 20 J 5-09-0 J kan med an

ledning av lagkrav och rådande situation inom äldreomsorgen för närva
rande inte genomfåras. 

Expcdicms till: Kommunstyrelsen 
För k;;nncdom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

/)/ 



Q ; HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2016-05-03 
Sid 15 

Justerandes sign 

SN § 62 DNR SN 38/2016 

Riktlinje- särskilt behov av stöd och hjälp för ungdomar som 
fyller 18 är 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov 
av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanfår det egna hemmet 
upphör. 

När ett barn placeras utanfår det egna hemmet har socialnämnden ansvar för bar
net. Enligt gällande bestämmelser kan vården inte upphöra förrän målet med den 
är uppnått och behovet av stöd och hjälp har upphört. 

Nämnden har ett ansvar får att bedöma och besluta om vilket stöd en ungdom 
behöver och dennes familj kan ha i samband med att en placering upphör. Be
stämmelsen omfattar barn och unga som vårdats och fostrats utanfår det egna 
hemmet, dvs. varit placerade i familjehem eller hem får vård och boende. 

Ungdomstiden sträcker sig numera ofta förbi myndighetsåldern . Ungdom som 
fortfarande går i skolan kan behöva bo kvar i familjehemmet till dess skolgången 
avslutas . De kan under en relativt lång period ha behov av stöd i form av boende 
och personligt eller ekonomiskt stöd. Det kan t.ex. innebära att familjehemspla
ceringen inte automatiskt upphör när den unge fyller 18 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Riktlinje- särskilt behov av stöd och hjälp får ungdomar som fyller 18 år 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner Riktlinje- särskilt behov av stöd och hjälp får 
ungdomar som fyller 18 år. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Riktlinje- särskilt behov av stöd och hjälp får ungdomar som fy! ler 18 år 

godkänns. 

Expedieras till : 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-05-03 

SN § 63 DNR SN 40/2016 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS per 
2016-03-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har verk
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap l § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Ett av de rapporterade ärendena gällande särskilt boende är verkställt. De rappor
terade ärendena gällande familjebehandling är båda avslutade. Gällande ärendet 
trygghetslarm är personen, på obestämd tid inte hemma, vilket har rapporterats. 
Avbrott i verkställighet av kontaktperson är även ett ärende för Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO gällande eventuell ansökan om särskild avgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-15 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31 . 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gyn
nande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gyn

nande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
rör kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2016-05-03 

SN § 64 DNR SN 15112015 

Samverkansavtal Närvårdssamverkan 

Sammanfattning 
Socialnämnden antog tidigare i år ett samverkansavtal får Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg efter det att Alingsås kommun, Alingsås lassarett och Lerum 
kommun dragit sig ur samverkan. Ett nytt samverkansavtal för närvårdssamver
kan Södra Älvsborg som avser perioden 2016-2018 är nu framtaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-19 
Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 
Inriktningsdokument Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 
Uppdrag och bernann i ng Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 god
känns. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag tillbeslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 god

känns. 

Ex1Jedier:.ls till: NH1v{l rdskanslict Södn1 ÄlvsbOJ l:!, 

För k;inncdnm till: 

Utdragsbestyrkande 



(! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-05-03 

DNR SN 149/20 15 

Förslag till nytt verksamhetsprogram och avtal för FoU sjuhärad 
välfärd 2016-2019 

Sammanfattning 
FoU Sjuhärad välfärd är ett kompet nscemrum fO r fo rskning och utveckling 
inom välfårdsområdet; ägt av de åtta kommunerna i Sj uhärad, Västra Göta lands
regionen (VGR) och Högsk lan i Borås. Genom gränsöverskridande forsknings
och utve l lingsarbete genereras kunskap som kommer äga t-parterna till del ge-
n m FoU-1 rojekl och olika kompetensinsatser. 

För 2015 antogs ett ettårigt avtal och verksamhetsprogram för F oU för att ge 
möjligheter till att kunna diskutera framtida verksamhet och inriktning mer ingå
ende under 2015. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram ett nytt förslag på 
verksamhetsprogram. De har nu tagit fram ett nytt förslag på program som ska 
gälla fram till 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21 
Förslagtill verksamhetsprogram och avta l för FoU Sjuhärad Välfård 2016-2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden tillstyrker föreslaget verksamhetsprogram och avtal för 
F oU Sjuhärad Välfård 2016-2019 och överlämnar beslutet till kommun
styrelsen. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden tillstyrker föreslaget verksamhetsprogram och avtal för 

FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019 och överlämnar beslutet till kommun
styrelsen. 

Ex11cdicrns till : Ko nununstyre lsen 
För kiinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-05-03 

SN § 66 DNR SN 96/2015 

Finansiering av arbetskläder 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade på februari nämnden att införskaffa tre ombyten per 
personal inom de verksamheter som kräver arbetskläder enligt SOSFS 2015 : l O 
samt att tvätt av arbetskläder i fårsta hand sker på enheten, där en tvättmaskin 
finns. För övriga enheter ska tvätten skickas till tekniska nämndens tvätteri. 
Kostnaden får detta beräknades till ca 540 000 kr på helår. Detta finns inte bud
geterat får i 20 16-års budget. Eftersom inte beslut togs om hur arbetskläder 
skulle finansieras behöver nämnden besluta hur kostnad ska finansieras. 

Den budget som är lagd får inköp av arbetskläder skulle behöva utökas. Verk
samheten har behov av kläder som är funktionsanpassade utifrån verksamheten 
vilket innebär att det inom vissa verksamheter skulle behövas kortärmat med 
fickor. Funktionsanpassningen innebär en ökad kostnad på 40 tkr. Det finns 370 
t kr under nämnden får att täcka budgetunderskott från 2015. A v dessa få reslås 40 
tkr omfördelas till arbetskläder. 

Förvaltningen föreslår att nämnden omfördelar medel. Förvaltningsledningen har 
ratt tillbaka 325 tkr från IT. Dessa tillsammans med 255 tkr från nämnden fåre
slås omfördelas till arbetskläder. De 255 tkr tas från de medel nämnden har lagt 
undan får att täcka eventue lit underskott får 20 15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-1 O 
Socialnämndens bes l ut § 12/2016-02-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• 325 tkr omfördelas från förvaltningsledningen och 255 tkr omfördelas 
från nämnden till arbetskläder. 

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

Socialnämndens beslut 
l. 325 tkr omfördelas från förvaltningsledningen och 255 tkr omfördelas 

från nämnden till arbetskläder. 

Expedier:1s till : .lcnny A ndcr~so n , controllel' 
li'öl' kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

If 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2016-05-03 

SN § 67 DNR SN 43/2016 

Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning 
Under 2015 övertog socialnämnden budget- och skuldrådgivning från kommun
styrelsen. Med anledning av detta behöver dokumenthanteringsplanen komplette
ras med ett kapitel om just budget- och skuldrådgivning. Förslaget är framtaget 
utifrån de råd som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken repre
sentanter från Sveriges kommuner och landsting samt Riksarkivet, tagit fram. 

l socialnämndens dokumenthanteringsplan finns ett kapitel avseende hanteringen 
av dokument på arbetsmarknadsenheten (AME). l den går att läsa att akter som 
avslutas ska gallras efter två år. Erfarenheten på AME är att personer kan åter
komma till enheten efter ca 2-3 år. Det vore därför önskvärt och klokt att för
länga tiden till gallring från 2 till 5 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-06 
Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Dokumenthanteringsplanen för socialnämnden revideras genom tillägg av 
ett kapitel gällande budget- och skuldrådgivning. 

• Gallringstiden för dokument upprättade på arbetsmarknadsenheten för
ändras från 2 år till 5 år enligt förslag. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Dokumenthanteringsplanen för socialnämnden revideras genom tillägg av 

ett kapitel gällande budget- och skuldrådgivning. 
2. Gallringstiden för dokument upprättade på arbetsmarknadsenheten för

ändras från 2 år till 5 år enligt förslag. 

Expcdicr"s till: 
fo'ör klinnedom till: Budge t- och skuld1ådgivate, Arbetsmarknadsenheten 

Utdragsbestyr1<ande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2016-05-03 

SN § 68 DNR SN 42/2016 

Gallring av akter enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog beslut om att anta en ny dokumenthanteringsplan samt att be
vara patientjournaler avslutade mellan 2003 och 2014. Enligt patientdatalagen 
(2008:355) ska patientjournaler bevaras i minst tio år efter att sista uppgiften för
des in och att myndighet får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhand
lingar ska bevaras under längre tid än så. Det finns därför inget krav på kommu
nen att bevara akter som är äldre än tio år. 

Efter samråd med kommunens arkivarie föreslår nu förvaltningen attakter enligt 
kommunal hälso- och sjukvård som är avslutade innan 2014 och som förvaras i 
patientjournal gallras efter l O år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-06 
Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämndens akter enligt kommunal hälso- och sjukvård som är avslu
tade innan 2014 och som förvaras i patientjournal gallras efter l O år. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens akter enligt kommunal hälso- och sjukvård som är avslu

tade innan 2014 och som förvaras i patientjournal gallras efter l O år. 

Expedieras till: A1kivansva1 i g och arkivredogöl a1 e, Socialföl valt11ingen 
För kännedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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l SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2016-05-03 

SN § 69 DNR SN 45/2016 

Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden 

Sammanfattning 
Med anledning av de stora utmaningar som socialnämnden står inför behöver 
ärendena inför nämndens sammanträden beredas på ett bredare sätt. Presidiet har 
därför under de senaste beredningarna inför socialnämndens sammanträden in
bjudit en representant från kommunens största parti till att delta i dessa bered
ningar. Det har visat sig att detta är ett bra sätt för att komma fram till breda lös
ningar på de utmaningar vi har att möta. Reglemente för socialnämnden tillåter 
bara nämnden att ha ett myndighetsutskott För att under innevarande mandatpe
riod på ett formellt korrekt sätt kunna fortsätta med att bereda ärendena på ett 
bredare sätt behöver socialnämnden kommunfullmäktiges tillstånd till att inrätta 
ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott föreslås bestå av socialnämndens presidium 
och en representant från kommunens största parti . Arbetsutskottet ska bereda 
ärenden inför socialnämndens sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2016-04-21 
Reglemente för Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för 
innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av social
nämndens presidium och en representant från kommunens största parti. 
Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens 
sammanträden. 

Åke Henningsson (KO) bifaller presidiets förslag . 

Magnus Fredriksens (S) förslag till beslut: 
• Förslaget ska avslås. 

Inger Gustavssons (L) förslag till beslut: 
• Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter. 

Beslutsgäng 
Ordföranden ställer Magnus Fredriksens förslag till beslut mot presidiets förslag 
till beslut och finner att presidiets förslag till beslut antas. 

Ordförande ställer Inger Gustavssons förslag till beslut mot presidiets förslag till 
beslut och finner att presidiets förslag till beslut antas. 

Ordförande frågar om socialnämnden antar presidiets förslag till beslut och finner 
att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 23 
2016-05-03 

Fortsättning § 69 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att får 

innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av social
nämndens presidium och en representant från kommunens största parti. 
Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden infår socialnämndens 
sam manträden. 

Reservation 
Inger Gustavsson (L) och Magnus Fredriksen (S) reserverar sig mot beslutet. 

Expeditros till : Koomnunstyrelsen 
För klinnedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Ju};\erandes siqn l v ,. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sornmonträdesdatum Sid 2 
2016-05-03 

SN § 70 DNR SN 122/2015 

Framställan om att fä ianspråkta överskott från 2015 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är en av mycket få kommuner i landet som inte har infdrt 
habilitetsersättning får personer på daglig verksamhet LSS i åldern 20-65 år. Det 
har inkommit motioner, förfrågningar mm under flera år om att en ersättning 
borde införas. I det beslutsunderlag som nämnden tog ställning till 2014-09-23 
var fårslaget att habilitetsersättning ska utgå i form av fri lunch på daglig verk
samhet. Beslutet vid detta tillfälle blev att införa denna ersättning när ekonomiskt 
utrymme finns. Ett införande av habilitetsersättning har hitintills inte varit möj
ligt inom nämndens ekonomiska ram. Beräknad årskostnad för ett infarande är ca 
l 75 tkr. För 2016 bedöms kostnaden bli ca 15 tkr per månad och med ett iniO
rande frånjuni ca 105 tkr for 2016. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2016-04-21 
Tjänsteskri v el se 2016-04-22 
Socialnämndens beslut § 13 7/2012 
Socialnämndens beslut § 159/2013 
Socialnämndens beslut 2014-09-23 punkt 9. 

Förslag till beslut 
Presidiets fårslag till beslut: 

• Framställan om att få ianspråkta l 05 tkr av socialnämndens överskott frun 
2015 till habilitetsersättning under 2016 över l ämnas till Kommunstyrel
sen. 

Inger Gustavsson (L) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Lennart Ottosson (KV) yrkar att ärendet ska justeras omedelbart. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) yrkande antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Framställan om att få ianspråkta l 05 tkr av socialnämndens överskott från 

2015 till habilitetsersättning under 2016 överlämnas till Kommunstyrel
sen. 

2. Ärendet justeras omedelbmi. 

l'.xpecli"' :~s till: Ko> LI IinUnslyoelsct! 
Fiir ldiniH'dnm lill . 

l Uldr"qsbeslyrkonde 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslefandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-05-03 

SN § 71 DNR SN 42/2016 

Förslag avseende bemyndigande om äldreomsorg på entrepre
nad 

Sammanfattning 

Socialnämnden behöver ha fler möjligheter, än de som står till huds idag, fiir att 
utveckla kostnadseffektivitet och kvalitet i äldreomsorgen. Erfarenheter hån 
kommuner som har äldreomsorg i både egen och annan regi visar att detta fl·äm
jar utvecklingen av äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Kommunallagen 3 kap. 16 § 
Socialtjänstlagen 2 kap. 5 § 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att Socialnämnden bemyn
digas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjäns
ten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad. 

Lennati Ottosson (KV) yrkar på att ärendet ska justeras omedelbart. 

Jäv 
Auli Karnehed (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller handläggning av 
detta ärende 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens tOrslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Ordforanden frågar om Lennart Ottossons (KV) yrkande antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att Socialnämnden bemyn

digas att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjäns
ten i Herrljunga hemtjänstområde på entreprenad. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

Expcdicr·u• till: KonliH\11\Siyr clson 
Föo· kiinne<lom rill: 

Uldragabestyrkanda 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-03 

SN § 72 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

s 

Nr Meddelandeförteckning 

Angående evakueringsboende 

2 KF§ 39/2016-04-05 Revisionsberättelse 
för 2015 

3 KF § 40/2016-04-05 Årsredovisning 
2015 

4 KF§ 41/2016-04-05 Hantering av nämn
dernas över- och underskott 2015 

5 KF § 42/2016-04-05 Om budgetering av 
investeringsmedel från 2015 

6 KF§ 53/2016-04-05 Avsägelse och till
sättande av uppdrag som ledamot i soci
alnämnden 

7 KS § 8 8/2016-04-18 Angående åtgärds
planer efter månadsuppföljning februari 

8 Protokoll FSG 

O 9 Domar inkomna under tidsperioden 
c 2016-03-29-2016-04-30 
i 
a 
!nämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Expcdicrns till: 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

KS 182/2015 

Sid 26 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2016-05-03 

SN § 73 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-03-29 -
2016-04-30 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-29- 2016-04-30 

2 Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-29-2016-04-30 

3 Delegeringsbeslut- fårdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-29-2016-04-30 

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 forvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 

Expedieras till: 

Utdragsbestyrkande 
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Riktlinje 
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Riktlinje för ungdomar som fyller 18 år under tid då de 
bereds vård utanför det egna hemmet 

Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd 

och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphör, 5 kap. 

1 §socialtjänstlagen, Sol. 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av 

kommunen vistas i en annan kommun i 

1. familjehem enligt 6 kap Sol 

2. hem för våd och boende eller i stödboende enligt 6 kap. Sol (2 a Kap 4 § Sol} 

Planera i god tid och med struktur 

För att vården ska kunna avslutas på bästa sätt är det viktigt att socialtjänsten i god tid planerar för 

och vidtar de åtgärder som behövs för att underlätta för barnet eller den unge att återvända hem 

eller flytta till ett eget boende. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör genomförandeplanen i god 

tid innan vården upphör kompletteras med uppgifter om hur barnet eller den unge ska förberedas 

för tiden efter att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende har avslutats. Behovet av 

stöd inför utslussningen kan se olika ut och utbudet av insatser skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Riktlinje 

När ett barn placeras utanför det egna hemmet har socialnämnden ansvar för barnet. Enligt gällande 

bestämmelser kan vården inte upphöra förrän målet med den är uppnått och behovet av stöd och 

hjälp har upphört 

Nämnden har ett ansvar för att bedöma och besluta om vilket stöd en pojke eller flicka behöver och 

hans eller hennes familj kan ha i samband med att en placering upphör. Bestämmelsen omfattar barn 

och unga som vårdats och fostrats utanför det egna hemmet, dvs. varit placerade i familjehem eller 

hem för vård och boende. 

Ungdomstiden sträcker sig numera ofta förbi myndighetsåldern. Pojkar och flickor som fortfarande 

går i skolan kan behöva bo kvar i familjehemmet till dess skolgången avslutas. De kan under en 

relativt lång period ha behov av stöd i form av boende och personligt eller ekonomiskt stöd. Det kan 

t.ex. innebära att familjehemsplaceringen inte automatiskt upphör när den unge fyller 18 år. 

För ungdomar i hem för vård eller boende, HVB kan det vara fördelaktigt om vården möjliggör 

successiv utslussning med hjälp av boende i utslussningslägenhet eller likande stödboende, som kan 

infalla under tiden den unge fyllt 18 år men inte 21 år (SoS, 2013). 

Sida 2 av 4 
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Finns efter 18-årsdagen behov av vård utanför det egna hemmet skall den unge beviljas detta om 

inte annan lösning bedöms som mer lämplig. En utredning enligt 11 kap. l § Sol skall göras och 

utredningen skall inte vara mer omfattande än nödvändigt då alla fakta redan är kända. Biståndet 

skall förlängas med 6 månader i taget. 

För ungdomar, som fyllt 18 år, men som ännu inte har avslutat sina gymnasiestudier bör ges 

möjlighet att bo kvar i familjehemmet fram till dess att studierna på gymnasiet är avslutade, dock 

längst till och med att den unge har fyllt 21 år. En utredning enligt 11 kap. l§ Solskall göras och 

utredningen skall inte vara mer omfattande än nödvändigt då alla fakta redan är kända. Biståndet 

skall förlängas med 6 månader i taget. Om den unge avbryter sina studier bör 

familjehemsplaceringen upphöra omedelbart. Den unge kan bo kvar under uppsägningstiden i 

familjehemmet. 

Planeringen för en individuell anpassad utslussning och vad som sen ska ske efter vårdens 

upphörande, behöver påbörjas i god tid så de insatser och förberedelser som behöver göras hinns 

med. 

För ungdomar som efter avslutad vård bor i ett eget boende och ännu inte avslutat sin 

grundutbildning skall omfattas av underhållsskyldigeten i Föräldrabalken. l och med placeringen 

utanför det egna hemmet har socialnämnden övertagit underhållsskyldigheten. Under ovan 

beskrivna förhållanden skall inte ungdomar hänvisas till att behovet kan tillgodoses på annat sätt, 

såsom studielån eller etableringsstöd. 

Tillämpliga bestämmelser 

Socialtjänstlag 

Nya socialtjänstlagarna (Lundgren, Sunesson, Thunved 2016) 

Socialstyrelsens handbok- Barn och unga i familjehem och HVB, 2012 

SOSFS 2012 :11 
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