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Sammanträdesdatum Sid 1 
2016-11-01 

Herrljunga kommun, Thors hus, Kupolrummet, kl.13. 00-15 .45 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Andreas Johansson (M), vice ordförande 
Ragnar Emanuelsson ( C) 
Pia Bondesson (C) 
Inger Gustavsson (L) 
Kerstin Setterberg (KD) 
Anette Rundström (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Susanne Ström (S) ers. Armina Dzananovic 

Carina Fredriksen (S) 
Auli Kamehed (SD) 

Ersättare 
Magnus Lennartsson (M) 
Gudrun Gustafsson (M) 
Åke Henningsson (KD) 
Kjell Johansson (MP) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Linnea Holm, stabschef 

Helene Backman-Carlsson, 
TÖS/kvalitetssamordnare 

Daniel Hellström, nämndsekreterare 
Jenny Andersson, controller 

Kerstin Setterberg (KD) 
Kommunhuset, Herrljunga) 7 november 2016 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2016-11-01 
Datum för 

2016-11-07 anslags nedtagande 

Paragrafer 122-131 

2016-11-29 

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga 
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SOCIALNAMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-11-01 

SN § 122 DNR SN 92/2016 

Yttrande till JO {sekretess) 

Sammanfattning 
JO inkommer med en begäran om att socialnämnden anmodas yttra sig över vad 
som framförs i en anmälan till JO. 

Ärendet gäller en ungdom och dennes moder som ensam vårdnadshavare. Ären
det aktualiserades hos socialtjänsten i februari 2015. Anmälan gäller en händelse 
där en utredning med känslig information har lämnats ut i sin helhet till den unge, 
utan sekretessprövning och utan samtycke från modem. Uppgifterna kan ha han
terats oförsiktigt av den unge. Personer som nämnts i utredningen kan ha tagit 
skada om uppgifter spridits till obehöriga och relationer son och mor kan ha tagit 
skada. 

En lex Sarah anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt den 
unge har denne inte lämnat ut utredningen till obehöriga. Relationer mellan mo
dem och den unge kan ha försämrats ytterligare av händelsen. Detta har inte kun
nat konstateras i utredningen. 

Åtgärder har vidtagits. Genomgång och kontroll av den rutin som finns upprättad 
angående kommunicering har gjorts. Information till modem och den unge när 
händelsen uppdagades, den unge ombads lämna utredningen åter, vilket gjordes. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-10-18 
Förslag till yttrande 
Begäran från JO 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag. 

Expedieras till: 
För kiinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-11-01 

SN § 123 

Förvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Erik Ruden på Träffpunkten hälsar välkomna och informerar kort om verksam
heten som bedrivs i huset. 

Socialchef informerar om chefsläget i förvaltningen. Bland annat har enhetsche
fen på Hemgården sagt upp sig. Processen att hitta ersättare pågår. Vidare har 
verksamhetschefen över bistånd, Eva Österlund-Hjort har valt att sluta. 

Arbetskläder kommer att anlända på verksamheterna i veckan. Hemtjänsten Herr
ljunga har ännu inte fått omklädningsrum färdigställda och på denna enhet kom
mer införandet dröja något. 

Installationen av digitala trygghetslarm är färdig och en slutrapport kommer att 
presenteras på nästa sammanträde. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2016-11-01 

SN § 124 DNR SN 8/2016 

Månadsuppföljning september (information) 

Sammanfattning 

Controller informerar om att socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett 
nollresultat. Det är en förbättring från augusti månads prognos med 1 285 tkr. 
Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom hemtjänst och vård och 
omsorgs boende. Högre intäkter inom vård och omsorg bidrar också till den 
förbättrade prognosen. IFO och funktionshinder håller kvar sina prognoser. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kiinncdom till: 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-11-01 

SN § 125 DNR SN 90/2016 

Fråga om nyanlända barns ekonomi (information) 

Sammanfattning 
En fråga har inkommit från Kjell Johansson, Miljöpartiet. 

Undertecknad har erfarit att ett ensamkommande barn som fått asyl och egen lä
genhet skall den unge få försörjningsstöd mot vilket inkomster som studiehjälp 
och extra tillägg räknas av. Detta är som jag ser det ok så länge det bara är 
CSN-s ersättning studiehjälp och extra tillägg som räknas av, men när man även 
skall räkna av ev. lön från stödet från socialnämnden blir det fel. Detta handlar 
om barn upp till 18 och unga vuxna som inte är klara med sin gymnasieutbild
ning och de kan inte arbeta i någon större omfattning. De skulle med pengar från 
eget arbete kunna skaffa sig körkort och öka sina möjligheter till framtida för
sörjning. Om lönen avräknas från försörjningsstödet kommer det inte att löna 
sig att försöka att förbättra sin framtida försörjning och den unge kan bli bero
ende av jörsörjningsstöd under lång tid vilket dessutom är passiviserande. Moti
vationen att ta en lägenhet minskar även då det vore bättre att vara boende i 
HVB eller familjehem då ekonomin blir bättre för den unge. CSN-ersättningen 
kan användas till nöjen, kläder mm. Med egen lägenhet blir det en stor ekono
misk förändring för den enskilde. Barn som bor med familj i Sverige brukar inte 
behöva leva på ett existensminimum, men dessa unga har med detta regelverk 
inte möjlighet att kunna.förändra sin situation. 

Undertecknad önskar få en beskrivning hur man kommit fram till ovanstående 
lösning. 

Stabschef informerar om att Herrljunga kommun följer praxis när det gäller pla
cerade barn och ungdomars försörjning. Detta innebär att ungdomar får ta del av 
ferielön, sommararbetslön och helglön utan att ändringar i omkostnadsersättning 
görs . 

Inforn1ationen läggs till handlingarna. 

Ex pedicras till: 
För kännedom till : 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 7 
2016-11-01 

SN § 126 

Förebygga demens {information) 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om demensförebyggande arbete. Han informerar bland 
annat om professor Miia Kivipeltos forskning i frågan. 

Infonnationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Uldragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-11-01 

SN § 127 DNR SN 40/2016 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS per 
2016-09-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 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 1 § 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. 

Av de två rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är ett verkställd insats ( 4 
månader) och det andra har avslutats på den enskildes egen begäran då det inte är 
aktuellt att flytta. 

Individ och familjeomsorgens två rapporterade ärenden är båda ännu inte verk
ställda beslut och tiden från datum för beslut har överskridit tre månader vilket 
innebär att dessa ärenden ska rapporteras. 

Av de rapporterade ärendena enligt LSS är tre rapporterade verkställda och ett är 
avslutat, insatsen är inte längre aktuell. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-10-17 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-09-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-09-30 till 
handlingarna. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-09-30 till 
handlingarna. 

Expcdicrns till: Kommunfullmäktige 
För kiinncdom till: 

Utdragsbeslyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-11-01 

SN § 128 DNR SN 84/2016 

Remissvar lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett alla kommunens nämnder möjlighet att lämna syn
punkter på föreslaget till nya lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottsskri velse i ärendet daterad 2016-10-18 
Remissvar daterat 2016-10-18 
Missivskrivelse daterad 2016-06-20 
Beslut KS § 137/2016-08-15 
Förslag Lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Herrljunga kommun 
Cirkulär SKL 1995:41 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut: 

• Yttrande enligt bifogat förslag antas och insänds. 

Andreas Johanssons förslag till tilläggsyrkande: 
• Socialnämnden anser att man ska tillämpa § 9 mer effektfullt för att öka 

tillgängligheten på våra gångbanor. 

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

Ordföranden frågar om Andreas Johanssons tilläggs förslag antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Yttrande enligt bifogat förslag tillsammans med Andreas Johanssons till

läggsyrkande antas och insänds. 

Expedieras till: Anthon Gustavsso n, utredningssekreterare 
För kännedom till: 

Uldragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-11-01 

SN § 129 DNR SN 109/2015 

Revidering av Socialnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 

På grund av förändringar i socialförvaltningens organisation behöver delege
ringsordningen uppdateras enligt följande: 

Sidan 2 - Förkortningar 
SA, F A ändras till A Assistent, administratör 
VC Verksamhetschef och stabschef 

Sidan 15 - Socialtjänstlagen 
Tillägg enligt följande: 

Beslut om att ut- 11 kap 1 § SoL 
redning inte ska 
inledas utifrån 
anmälan avse-
ende vuxna 

HL 

Sidan 31 - Färdtjänst och riksfardtjänst 
11.1, 11.2, 11.4 ändras delegat från HL till A 

I hela dokumentet byts alla SA och F A till A. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-10-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Föreslagna revideringar godkänns. 

Beslutsgång 

Avser även SocS i 
beredskap 

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

Socialnämndens beslut 
1. Föreslagna revideringar godkänns. 

Expedieras till: 
l'ör kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

SN § 130 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande förteckning 

1 KS § 156/2016-09-19 Månads-
rapport augusti 

2 KS 158/2016-09-19 Finansiering 
av nationell stödfunktion på SKL 
till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad socialtjänst 

3 Protokoll kommunala Pensionärs-
och funktionshinderrådet 

4 Protokoll FSG 

5 Domar inkomna under tidspe-
rioden 2016-10-01-2016-10-31 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

Sid 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-11-01 

SN § 131 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-10-01-
2016-10-31 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

1 Delegeringsbeslut - IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-10-01 - 2016-10-31 

2 Delegeringsbeslut - bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-10-01 - 2016-10-31 

3 Delegeringsbeslut - färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-10-01-2016-10-31 

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. 

Expedieras till: 

Utdragsbestyrkande 




