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SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 3 

Justerandes sign 

SN § 132 

Förvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om att annons för tjänsten verksamhetschefbistånd nu lig
ger ute. En annons för enhetschef Hemgården kommer att läggas ut i januari. 

Arbetskläderna är på plats i verksamheterna förutom på Hemgården där ett golv 
behövdes målas om innan införande. Detta är snart åtgärdat. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För klinnedom till: 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 

2016-11-29 

SN § 133 

Information Kolada 2016 (information) 

Sammanfattning 
TÖS/Kvalitetssamordnare informerar om den senaste Kolada-sammanställningen 
som gjorts av Socialstyrelsen. 

Överlag placerar sig Herrljunga kommun bra jämfört med riket både när det gäl
ler hemtjänst och särskilt boende. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 5 

Justerandes sign 

I ~ 

SN § 134 DNR SN 132/2015 

Slutrapport digitala trygghetslarm (information) 

Sammanfattning 
Larmombuden i hemtjänsten har under tre veckors tid i slutet av september och 
början av oktober bytt ut de 244 digitala trygghetslarm som finns i kommunen. 
Det är 264 personer som är kopplade till dessa 244 larm. Kostnaden för utbytet 
landade på 282 tkr. Detta är 218 tkr billigare än beräknat. Detta beror främst på 
att införande flöt på smidigt och effektivt. 

Information har gått ut till alla brukare via brev samt att information lagts ut på 
kommunens hemsida och att Knallebladet haft en artikel. Väldigt få synpunkter 
från brukare har inkommit. De flesta är positiva då larmet inte längre är beroende 
av ett telefonjack och de som inte kunnat ha larm tidigare på grund av att de inte 
haft ett telefonjack nu kan få det. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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I SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sid 6 
2016-11-29 

Justerandes sign 

SN § 135 DNR SN 8/2016 

Månadsuppföljning oktober (information) 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett positivt resultat på I 200 tkr. 
Det är en förbättring från september månads prognos med 1 200 tkr. Vård och 
omsorg förbättrar sin prognos inom vård och omsorgsboenden samt Hälso- och 
sjukvård, socialt stöd förbättrar sin prognos inom sysselsättning, AME. LSS 
inom sysselsättning samt bistånd förbättrar också sina prognoser något. Den 
positiva prognosen beror framför allt på färre antal placeringar inom IFO Barn 
och familj samt LSS. Vakanta tjänster som inte ersatts delar av året bidrar också 
till en positiv prognos ekonomiskt men-iffie-har inte varit positivt för 
verksamheten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För kännedom till: 

Uidragsbestyrkande 
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SOCIALNAM N DEN 

SN § 136 

Budget 2017-2019 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-11-29 

DNR SN 51/2016 

Den 4 oktober tog socialnämnden beslut om Budget 2017-2019 innehållande or
ganisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå. Social
nämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad 
budget på verksamhetsnivå. I bifogad bilaga finns både kommunbidrag fördelat 
på verksamhetsnivå och också en mer detaljerad fördelning på ansvarsområde. 
Varje verksamhetsområde har beskrivit aktiviteter för hur målen ska uppnås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Budget 2017-2019 (bilaga 1 SN § 136/2016-11-29) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Detaljerad budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga. 

Inger Gustavsson (L) föreslår följande tillägg: 
• Socialnämndens arbetsutskott uppdras att inför nästa sammanträde utreda 

möjligheterna att lägga fram följande åtgärder som ett enskilt ärende: 
• Att under första halvåret 20 I 7 införa anhörigstöd. 
• Att påbö1ja uppsökande verksamhet under 2017 . 
• Att påbörja kompetensutveckling speciellt inom demensvård. 

Magnus Fredriksen (S), Carina Fredriksen (S) och Auli Karnehed (SD) yrkar bi
fall till Inger Gustavssons förslag till tilläggsyrkande. 

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

Ordförande frågar om Inger Gustavssons förslag till tilläggsyrkande antas och 
finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Detaljerad budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga. 
2. Socialnämndens arbetsutskott uppdras att inför nästa sammanträde utreda 

möjligheterna att lägga fram följande åtgärder som ett enskilt ärende: 
• Att under första halvåret 2017 införa anhörigstöd . 
• Att påbörja uppsökande verksamhet under 2017. 
• Att påbö1:ja kompetensutveckling speciellt inom demensvård. 

Expedieras till: 
För kännedom till: Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 

SN § 137 DNR SN 99/2016 

Beslutsattestanter 2017 

Sammanfattning 

Sid 8 

Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår 
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till 
ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Socialförvaltningen (bilaga 1 
SN § 137/2016-11-29) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns enligt bilaga. 
• Förteckningen ska gälla från 2017-01-01. 
• Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2017. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns enligt bilaga. 
2. Förteckningen ska gälla från 2017-01-01. 
3. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2017. 

Expedieras till: Ekonomiavdelningen 
För kännedom till: 

Justerandes sign Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 9 

Justerandes sign 

SN § 138 DNR SN 65/2016 

Nytt schablonbelopp för personlig assistans - externa utförare 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i december 2015 att fastställa ersättningsnivån för utfö
rare inom personlig assistans enligt LSS till 250 kr att gälla från och med den 1 
januari 2016. Förvaltningen föreslår att denna ersättningsnivå höjs till 260 kr från 
och med den 1 januari 2017 vilket motsvarar en höjning på 4 %. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-31 
Socialnämnden§ 162/2015-12-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fast
ställs till 260 kr och införs från den 1 januari 2017. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fast

ställs till 260 kr och införs från den 1januari2017. 

Expec.Jieras till: Verksamhetschefbistånd, ekonomiavdelningen 
För kännedom till: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 10 

Juslerandes sign 

~ 

SN § 139 DNR SN 10112016 

Riktlinje - Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller 
om Migrationsverket skriver upp åldern 

Sammanfattning 
Utifrån att Migrationsverkets beslut om ändrad ålder inte binder andra 
myndigheter uppstår frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska 
förhålla sig till besluten när det gäller insatser som tillhandahålls 
ensamkommande barn genom kommunens försorg. Det kan röra sig om beslut 
om åldersuppskrivning under verkets handläggning, eller i samband med beslut i 
frågan om uppehållstillstånd. 
Juridiska avdelningen i Göteborg stad har utrett frågan och kommit fram till 
följande: 

Göteborg stads juridiska avdelning har gjort bedömningen att ansvarig kommu
nal nämnd inte enbart utifrån ett handläggningsbeslut från Migrationsverket, 
som alltså inte kan överklagas av den enskilde, har fog för att besluta att perso
nen ifråga inte längre är att anse som ett ensamkommande barn. Det ankommer 
på nämnden att göra en självständig bedömning av förhållandena i det enskilda 
fallet och föreligger vid denna bedömning inte några andra omständigheter än 
Migrationsverkets beslut kan nämnden betrakta den unge som fortsatt underårig 
fram till dess beslut fattats i asy(fd '1gan. 

Utifrån den bedömning juridiska avdelningen har gjort har en riktlinje tagits 
fram: Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om migrationsverket 
skriver upp åldern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15 
Riktlinje - Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Migrations
verket skriver upp åldern (bilaga 1 SN § 139/2016-11-29). 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Riktlinjen: Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Mi
grationsverket skriver upp åldern godkänns enligt bilaga. 

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

Socialnämndens beslut 
I. Riktlinjen: Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Mi

grationsverket skriver upp åldern godkänns enligt bilaga. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 11 

Juslerandes sign 

-t=t 

SN § 140 DNR SN 100/2016 

Utväg Södra Älvsborg - rekommendation om finansiering och 
avtal 

Sammanfattning 
Utväg är ett kompetenscenter mot våld i nära relation som kostnadsfritt erbjuder 
stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation 
och till de kvinnor och män som har vålds- och aggressionsproblem. De erbjuder 
även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld. Utväg Södra Älvs borg 
drivs av Hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten 
och socialtjänsten i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Sven
ljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. För Herrljungas del innebär det att 
socialnämnden finansierar utväg. 

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Södra och 
Västra hälso-och sjukvårdsnämnderna haft dialog om Utväg Södra Älvsborgs 
verksamhet avseende finansiering och avtal. Direktionen för Boråsregionen har 
fattat beslut om att rekommendera medverkande kommuner att från 2017 höja 
kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 % och att 
från 2017 godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare. 

Boråsregionens förslag innebär att Herrljunga kommuns finansiering av Utväg 
Södra Älvsborg skulle öka från 38 794 kr till 71 165 kr. Utväg Södra Älvsborg 
har en viktig funktion och den kostnad som kommunen betalar till dem är lägre 
än vad kostnaden skulle vara om vi själva skulle besitta kompetensen som de har 
för att kunna ta omhand om de personer som är i behov av hjälp. Under 2015 var 
det 6 våldsutsatta, 2 våldutövare och 1 barn som varit i kontakt med Utväg Södra 
Älvsborg och fått stöd och stöttning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Höjningen av kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra 
Älvsborg till 50 % godkänns. 

• Utökning av Utvägs personal med en årsarbetare godkänns. 

Inger Gustavsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Höjningen av kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra 

Älvsborg till 50 % godkänns. 
2. Utökning av Utvägs personal med en årsarbetare godkänns. 

Expedieras till: Bo1 ås1 egionen 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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Sid 12 

Justerandes sign 

SN § 141 DNR SN 27/2016 

Föreningsbidrag 2017 

Sammanfattning 
Det har kommit in åtta ansökningar om föreningsbidrag för 2017. Av dessa har 
sju kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna 
170 500 kr. I budget för 2017 finns det 130 000 kr att fördela på de ansökande. 

I socialnämndens riktlinje för föreningsbidrag står det att ansökningar som in
kommer för sent, efter 25/8, behandlas om det finns pengar medel över efter han
tering av ansökningar som inkommit i tid. Då de ansökta medlen överstiger ut
rymmet i budget kommer ansökan från DHB inte behandlas då den inkommit 
försent. 

Förening Ansökt belopp Beviljat 2016 Försla~ 2017 
PRO Gäsene 8 000 kr 
SPF knutpunkten 5 400 kr 
FUB 10 000 kr 
BRIS 19 400 kr 
Kvinnojouren 114 000 kr 
Brottsofferjouren 2 000 kr 
KF länken 10 700 kr 
DHB Västra 1 000 kr 
Summa 170 500 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

6 000 kr 5 000 kr 
- Kr 5 000 kr 

8 000 kr 8 000 kr 
9 000 kr 9 000 kr 
94 OOOkr 96 000 kr 
- Kr 2 000 kr 

4 000 kr 5 000 kr 

- 0 kr 
121 000 kr 130 000 kr 

• Föreningsbidrag fördelas enligt följande och betalas ut senast i februari 
2017: 

Jäv 

PRO Gäsene - 5 000 kr 
SPF Knutpunkten - 5 000 kr 
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga - 8 000 kr 
BRIS Väst - 9 000 kr 
Kvinnojouren Borås - 96 000 kr 
Brottsoffe1jouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga - 2 000 kr 
Kamratföreningen länken i Herrljunga- 5 000 kr 
DHB Västra - 0 kr 

Ragnar Emanuelsson (C) och lnger Gustavsson (L) anmäler jäv och deltar inte 
inte beslutet. 

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

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2016-11-29 

Fortsättning § 141 

Socialnämndens beslut 

1. Föreningsbidrag fördelas enligt följande och betalas ut senast i februari 
2017: 

Expedieras till: 

PRO Gäsene - 5 000 kr 
SPF Knutpunkten - 5 000 kr 
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga - 8 000 kr 
BRIS Väst - 9 000 kr 
Kvinnojouren Borås - 96 000 kr 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga - 2 000 kr 
Kamratföreningen länken i Herrljunga- 5 000 kr 
DHB Västra-0 kr 

PRO Gäsene 
SPF knutpunkten 
BRIS Väst 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga 
B1ottsofferjomen Alingsås, Le1um, Vårgårda, Herrljunga 
Kvinnojomen Borås 
Kamrntfö1 en ingen länken i Herrljunga 
DHB Västra 

För kännedom till: Jenny Andersson, Controller 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SN § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 

DNR SN 102/2016 

Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 

Sammanfattning 

Sid 14 

Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att an
svara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Idag ansvarar bygg- och miljönämnden för dessa ärenden men såväl bygg- och 
miljöförvaltningen som socialförvaltningen ser samordningsvinster i att social
nämnden tar över ansvaret. Uppgiften skulle ingå i alkoholhandläggarens upp
drag. Nämndens alkoholhandläggare innehar detta uppdrag i övriga kommuner 
inom det kommunala samarbete som finns avseende alkoholhandläggning och 
har en god kunskap om uppdraget. Tillsynen kommer att ske i samband med att 
handläggaren gör tillsyn av folköl och tobak. 

Hanteringen av receptfria läkemedel finns idag inte inskrivet i något reglemente. 
Förvaltningen föreslår därför att detta ska tas i beaktande vid nästa revidering av 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden 
att ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 
§ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret för re
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att 

ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § 
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret förre
ceptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
För kännedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 15 

Juslerandes sign 

SN § 143 DNR SN 75/2015 

Införande av personligt ombud 

Sammanfattning 

Följande motion inkom 2015-04-01 från Elin Hegg (MP): 

MOTION TILL KOMMUNFULLMAKTIGE OM IN !UlTTANDE AV 
PERSONLIGT OMBUD 

Personligt ombud för personer med psykiskfunktionsnedsättning 
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgårda föreslår att kommunen 
tillsammans med Vårgårda respektive Herrljunga kommun startar verk
samheten med ett personligt ombud för personer med psykiskfunktionsned
sättning. Gärna i samarbete med annan kommun med personliga ombud. 

Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i 
samhället på grund av att de är en svag grupp som har svåit att framföra 
sina behov av vård och stöd från samhället. Detta gäller även för den mål
gruppen i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra kommuner. En per
son som mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt 
med relationer som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte 
blir trodda. I ett citat från boken Personligt ombud skriven av FoU i väst 
säger en klient "Mitt största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar 
på mig. Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina 
bekymmer, inte är någon ting värt." 

Personligt ombud har funnits först under en prövotid från I 996 och per
manentades 2000 i Sverige för att ge stöd till personer med psykiskfunkt
ionsnedsättning i kontakt med myndigheter. En person med psykiskfimkt
ionsnedsättning har ofta behov av stöd från flera olika verksamheter och 
myndigheter och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det 
stöd han eller hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyre/sen be
slutat om att ge ett ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt 
ombud på 302 400.- per ombud och år. Dessutom har Länsstyrelsen och 
Socialstyre/sen ansvar för utbildning och uppföljning av personligt ombud 

Exempel på inrapporterade brister för målgruppen ur Socialstyrelsens sen
aste uppföljning av verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemö
tande och bristande kompetens och förståelse för målgruppens problematik 
från myndigheter. Brister i samverkan, både mellanförvaltningar inom 
kommuner men också mellan olika myndigheter. Problem för klienter all få 
försörjningsstödför tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor 
med föräldrar med psykisk ohälsa ochfimktionsnedsättning. Brist på gode 
män och förvaltare. För lite tillgång till boendestödjande insatser. Långa 
väntetider och bristfällig tillgång till läkare inom psykiatrin. 

Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 16 

Justerandes sign 

Fortsättning§ 143 
Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svår tillgänglig 
psykiatrisk öppenvård. Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler 
om försörjning för målgruppen. Svårt att få tid hos Arbetsförmedlingen och 
klienter har svårt att förstå informationen som de får därifrån. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i 
första hand gemensamt inrättar personligt ombud eller i andra hand var 
för sig. 

Socialförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till ett in
förande av personligt uppdrag. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett person
ligt ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen 
föreslår att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % under en 
ettårsperiod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras för 
nämnden för beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud el
ler inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Personligt ombud införs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt 

ombud innan utgången av 2017. 
• Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Personligt ombud införs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt 

ombud innan utgången av 2017. 
3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas. 

Expedieras till : 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Våig.å1da kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-11-29 
Sid 17 

Justerandes sign 

I ~lZ 

SN § 144 DNR SN 103/2016 

Krav på utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning 
vid socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att alla medarbetare som ska nyanställas 
inom socialförvaltningen ska uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 
Syftet är att minska risken för att boende, brukare, kunder och gäster utsätts för 
brott. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottsskrivelse daterad 2016-11-16 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 

• Alla medarbetare som ska nyanställas inom socialförvaltningen ska upp
visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 

• Socialförvaltningen uppdras att utarbeta förslag till riktlinjer om register
kontroll från Polisens belastningsregister vid nyanställning inom social
förvaltningen. 

• Beslutet ska tillämpas fr.o.m. 2017-02-01. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Alla medarbetare som ska nyanställas inom socialförvaltningen ska upp

visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 
2. Socialförvaltningen uppdras att utarbeta förslag till riktlinjer om register

kontroll från Polisens belastningsregister vid nyanställning inom social
förvaltningen. 

3. Beslutet ska tillämpas fr.o.m. 2017-02-01. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-29 

SN § 145 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

1 KF § 107/2016-11-08 Budget och 
verksamhetsplan 2017-2019 för 
Herrljunga kommun 

2 KF § 109/2016-11-08 Riktlinjer taxor och avgif
ter socialnämnden 

3 KF § 114/2016-11-08 Rapportering av ej verk
ställda gynnande beslut SOL och LSS kvartal 2 

4 Protokoll FSG 

5 Domar inkomna under tidsperioden 2016-11-01 
-2016-11-29 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

DNR 

Sid 18 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2016-11-29 

SN § 146 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-11-01 -
2016-11-29 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

3 

Delegeringsbeslut - IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-11-01 -2016-11-29 

Delegerings beslut - bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-11-01 -2016-11-29 

Delegerings beslut - färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-11-01 - 2016-11-29 

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 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Expedieras till: 

Justerandes sign Uldragsbestyrkande 
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Ansvar och uppdrag 

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som kan finnas i Jag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning 

och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt 

inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och 

deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som 

till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och 

sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen. 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska 
och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

Organisationsskiss 
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Verksamhetsbeskrivning 
Fiirva I t11 i ngs ledni ng 

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de Jagar, riktlinjer 

och beslut som fattas. 

Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med 

information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärlds bevaka samt på uppdrag av 

förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Från 20160901 är stab en egen enhet och ansvarar också 

för avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov 

av att använda särskilt anordnade transp01ter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om 

färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst 

Bistånd 

Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp: 

• Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 

• Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Verksamheten ansvarar för avtal med kontaktpersoner och för att köpa platser inom LSS i de fall 

kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg. 

Vård och omsorg 

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig 

Jevnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och 

självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och 

hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den 

ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och 

Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet. 

Socialt stöd 

Verksamheten består av många olika verksamhetsområden och regleras av olika lagstiftningar; 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (L VU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), 

Föräldrabalken (FB), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser 

enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med 

målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. 

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer samt utreder 

ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden 

som faderskap, umgänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning, 

ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med 
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andra kommuner. Verksamheten bedriver öppenverksamhet Psykiatri .Det finns även tre boenden för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Introduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i 

Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av statliga medel från Migrationsverket. 

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet enligt LSS samt 

Korttidstillsyn LSS. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser 

inom kommunen och på företag. 

Vad händer i verksamheten under 2017? 
Näm nd och förvallnings led 11 ing 

Under hösten 2016 tillträder två nya verksamhetschefer. Under våren 2017 kommer arbetet med att sätta 

in dessa i arbetet samt bygga ledningsgruppen pågå. Arbetet med att stötta enhetscheferna kommer 

fortsätta. Implementeringen av socialtjänstplanen ska slutföras under 2017. 

Bistånd 

Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med Socialstyrelsens 

rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt 

arbete på uppföljningar både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att 

resurser används på allra bästa sätt. 

Lagen om skuldsanering ändras 1 november och fler kan söka. Detta tillsammans med att Kronofogden 

arbetar mera aktivt innebär att ärendena kommer att öka. Detta innebär en risk för längre 

handläggningstider. 

Vård och omsorg 

Arbetet med de olika arbetsgrupperna och kompetensutveckling av dessa kommer ske under 2017. Målet 
är att stärka grupperna och förbättra deras samspel samt höja kvaliteten genom högre kompetens bland 
personalen. 

Under hösten 2016 påbörjas renoveringen av de hygienutrymmen som är underkända av 
arbetsmiljöverket på A-sidan på Hemgården. Denna renovering kommer fortsätta under våren 2017 och 
ska vara klar senast juni 2017. Hagen etapp 4 kommer att påbörjas och färdigställas under 2017. 

Inom hemtjänsten kommer arbetet med förbättringsarbetet fortsättas. Nattpatrullens organisering 
kommer att ses över vad avser samarbetet mellan undersköterskor och sköterskor. Nyckelhantering inom 
hemtjänsten och på boenden kommer genomlysas. Inom sjuksköterskegruppen och rehabpersonal 
kommer de arbeta med ansvarsområden för att kompetens höja inom den egna gruppen men även utåt 
mot enheterna. 

Socialt stöd 

HVB-boenden för ensamkommande 

Verksamheterna kommer vid sidan av att arbetet med att integrera ungdomarna i det svenska samhället 

inriktas på att hantera en situation innebärande att många av de placerade ungdomarna kommer att få 
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avslag från Migrationsverket. Personalen behöver förberedas på detta arbete, rutiner kommer att arbetas 

fram och tid på verksamhetsmöten kommer att avsättas för att förbereda arbetsgrupperna. 

IFO Vuxen 

Tanken att det under år 2017 ska vi sa sig att det arbete som har lagts ner för att optimera processerna dels 

inom organisation och dels mellan organisationen och dess externa samarbetspartners, har gett resultat. 

Det har gjorts förändringar och det har lagts ned mycket arbete för att skapa bra förutsättningar dels för 

att arbeta med målgrupperna inom den egna öppenvården och dels att få personer i egen försörjning. 

Arbetet med att förbättra riktlinj er, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. 

IFO Barn och Familj 

Den stora utmaningen för denna enhet är att behålla och rekrytera personal, på en hårt konkurrensutsatt 

marknad. En stabil och kompetent enhet är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva vård på 

hemmaplan framför heldygnsvård. Familjehem har under lång tid kunna beredas barn och ungdomar i 

stället för vård på institution samt placeringar har kunnat avvä1jas tack vare den egna öppenvården. 

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. 

Arbetet med att göra enheten mer kunskapsbaserad kommer att fortlöpa. 

Sysselsättning 

Antalet deltagare har minskat avsevärt, dels på grund av minskat inflöde och dels genom att flera 

deltagare har fått sysselsättning. Den rådande konjunkturen är givetvis en stor faktor i detta 

sammanhang. Enhetens stora utmaning är att anpassa sig till dessa förhållanden, att arbeta med rätt frågor 

och rätt samarbetspa1tners. 

Funktionshinder 

Gruppbostaden Ringvägen har sedan en tid tillbaka en låg beläggning. Det är mycket angeläget att se 

över möjligheterna att öka beläggningen på denna gruppbostad, måhända är det möjligt att sälja platser 

till andra kommuner. 

Arbetet med att optimera metoder och arbetssätt är även av yttersta vikt. 

Även gällande denna verksamhet är det till viss del svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och 

erfarenhet. 
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Mål 

Innktningsmål och prioriterade mål 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

I: I En välmående Öppna jämförelser- 80% 85% 

verksamhet skall präglas av äldreomsorg. Delaktighet 

ett hälsofrämjande i utförande och tid inom 

förhållningssätt som skapar Hemtjänst och säbo 

trygghet och delaktighet. 

Öppna jämförelser- 96% 100% 

äldreomsorg. Förtroende 

för personalen inom 

Hemtjänst och säbo 

SoL och LSS avvikelser 58% 52% 40% 

på grund av utebliven 

insats minskar 

Jag är nöjd med min 3,26 3,6 

nuvarande arbetssituation 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2015 2016 2017 2018 2019 

2: 1 En välmående Arbetet känns 4,42 4,5 

verksamhet skall präglas av meningsfullt 

ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 
2015 2016 2017 2018 2019 

3: 1 En välmående verksamhet Bra rutiner när nya 3,02 3,5 

skall präglas av ett medarbetare börjar 

hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet. 

Öppna jämförelser- 93% 100% 

äldreomsorg. Andel 

enskilda/närstående som 

upplever ett bra 
bemötande i kontakten 

med personal inom 

hemtjänst och säbo 

3:2 Förbättra integrationen av Återkommer med 
nyanlända med positiva centralt beslutad 

effekter på samhällsutveckling målindikator 

genom medverkan och 

delaktighet av anställda och 

medborgare 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 
2015 2016 2017 2018 2019 

4: 1 En välmående verksamhet Antal praktikplatser 5-10 5 5 

skall präglas av ett 
hälsofrämjande 

förhållningssätt som skapar 

trygghet och delaktighet. 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 
2015 2016 2017 2018 2019 

5:1 Det årliga resultatet ska Avvikelse från driftbudget. +0,6% -0,7% 0 0 0 

under en rullande treårsperiod 

uppgå till 2% av kommunens -I 285 

intäkter, skatter och generella tkr 

bidrag. 
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5 :2 Investeringarna ska över Avvikelse från -58% +44% 0 0 

en rullande femårsperiod investerings budget. 

finansieras med 

avskrivningsmedel samt årens 

resultat. 

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

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 Målindikator Boksl Prog Mål Mål 
2015 2016 2017 2018 

6: 1 Antalet sj ukfrånvarodagar Minskat antal 61,4 

ska minska. sj ukfrånvarodagar per 

anställd. -3,9% -5% -10% 

Total sjukfrånvaro i% 7,5% 8,2% 5% 

Antal personer som har 3 93 105 80 

eller fler 

sjukfrånvarotillfällen/år 

6:2 Andelen heltid för Andel heltid 50% 48% 50% 

tillsvidareanställda ska öka tillsvidareanställda 

Andel medarbetare som är 88% 87% 90% 

nöjda med sin 

sysselsättningsgrad. 

0 

Mål 
2019 
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Ekonomi 

Drift 
I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2018-2019. Dessa finns därför inte 

med här. 

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017i kommunfullmäktiges beslut i 

juni . Under sommaren har budget 2016 uppräknats med lönerevidering samt kapitalkostnadsökning. 

Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Detta gör att ny ram för socialnämnden 2017 blir 

193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 121 tkr 

jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Budget ökningen härleds till följande faktorer: 

Område 

Lönerevidering 2016 

Ökade kapitalkostn 
(Hyror pga nyinvest) 

P01ili k.a 
ri<:>riterin ar 

KPl uppräkning 

Y,olymfö1ilndringur 

Nationella beslut 

Summa 
(tkr) 

4 991 

1 860 

609 

381 

2 875 
Stödboendereform 

Bas ras på årets löneöver-yn ----Baseras på investeringsbudget 2016-2017 

Enligt KFs junibeslut 

1% 

cos befolkning p1ogno -----
-20 

80 Höjt takbelopp högkostnadsskydd äldreomsorg 

Höjning barndelen i riksnormen 

-100 

200 

Ramvtlx lingar 325 Ra1nväxli11g 2016 åt~rläggs 

Totalt 11 121 

0 . k ~·· d I . rgamsatons or e nm~ 
DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 201608 2017 
Nämnd 437 456 552 512 560 
Medel för återbetalning 370 230 70 
Förvaltningsledning 9 486 9 256 11 444 10 069 5 690 
Stab* 7645 
Bistånd 15 169 10 790 12 620 10 920 11 5 0 
Vård och omsorg 101 086 107 702 107 945 112 I 95 1 t2 980 
Socialt stöd 52 998 51 787 53 924 54 214 55 J 55 
Summa 179 176 179 992 186 855 188 140 193 680 
Kommunbidrag 175015 I 81 064 186 855 186 855 193 680 
Resultat -4 161 1 072 0 -1 285 () 

*Ny enhet, budgeteras separat fr 2017 
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F .. d I . or e nm g per ver k h t sam e 
DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 201608 2017 
Nämnd 456 922 742 630 
Miljö och hälsoskydd 141 108 108 110 
Social vsh gemensamt 9934 15 885 14 360 16 454 
Vård och omsorg 111997 110 868 114 388 11 7 174 
Funktionsnedsättning 28473 28 999 27 599 29 735 
Färdtjänst 2128 2 740 2 740 2 770 
IFO 25092 24 978 25 948 23 997 
Flyktingmottagande 0 0 0 0 
Arbetsmarknadsåtgärder 1771 2 355 2 255 2 810 
Summa 179176 179 992 186 855 188 140 193 680 
Kommunbidrag 175015 181 064 186 855 186 855 193 680 
Resultat -4 161 1072 0 -1 285 0 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Den reviderade ramen har fördelats enligt tabell ovan med följande förutsättningar; uppräkning har skett 

med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts 
nämnderna efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska 

förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har 

tilldelats socialt stöd för att stärka upp boendestöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits 

socialt stöd samt bistånd från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott. 

Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, 5 860 från Förvaltningsledning, 
1 195 tkr från Bistånd samt 590 tkr från Vård och omsorg. I kolumnerna 2016 och tidigare kvarstår den 

gamla fördelningen 

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att 
presenteras senare då varje enhet lagt sin budget.. 

Stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka bemanningen kvarstår. För 2017 handlar det om ca 
2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg. 

Fördelning i tabellform : 
Nämnd 

930 Grunduppräkning fr 2016 
-300 habiliteringsersättning införs 
630 Budget 2017 

Förvaltningsledning 
11 497 Grunduppräkning fr 2016 
-5 860 ny enhet Stab 

-500 ombudget 2016 till VO Trygghetslarm 
553 kapitalkostnadspott 2016 

5 690 Budget2017 
Bistånd 

12 735 Grunduppräkning fr 2016 
-1 195 Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter 

40 habiliteringsersättning införs 
11 580 Budget2017 
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Stab 
0 Grunduppräkning fr 2016 

5 860 delar från FV 
590 Bemanningsenhet 

1 195 Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter fr Bistånd 
7 645 Budget 2017 

Vård och omsorg 
108 388 Grunduppräkning fr 2016 

2 875 Demografiförändring 
500 Trygghetslarm 
500 Arbetskläder 

1 307 ökad hyra pga investering 
-590 bemanningsenhet 

112 980 Budget 2017 
Socialt stöd 

54 395 Grunduppräkning fr 2016 
500 Förstärkt boendestöd 
260 habiliteringsersättning införs 

55155 Budget 2017 
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Investeringar 
In vesteringsbudget antagen av KF 14 juni 2016 

Bokslut Budget Prognos lludg t Plan Plan 
Belopp netto (tkr) 2015 2016 2016 20J7 2018 2019 

Hagen etapp 3 5 669 1 831 3 593 
Hagen etapp 4 7 510 
Hagen etapp 5 7 500 

S:a investeringar gm TN 5 669 9 341 3 593 0 0 7 500 

Inventarier 534 1 000 1 000 500 500 500 

Mobillås 0 0 0 
Digitala larm 0 0 0 
Hemgården 99 2 650 2 650 0 
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler 2 .000 
Hemgården larm I 000 
Arkiv 300 
HYS-Boende, ensamkommande 

600 
flyktingbarn 
Stödboende för ensamkommande 

120 flyktingbarn 
Nyckelskåp 500 
Förstudie LSS boende 200 

S:a investeringar egna 633 3 650 3 650 5 020 700 500 

TOTALA INVESTERINGAR 6 302 12 991 7 243 s 020 700 8 000 

Inventarier 
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och 

verksamhetsmöbler. Det finns idag ett behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, vårdsängar 

behöver bytas ut samt ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna behöver införskaffas. 

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60 tkr 

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler 
Idag finns det lokaler som inte används på Hemgården, dessa lokaler skulle med en renovering kunna 

avvändas tex för kontorslokaler något som idag är ett bekymmer bland annat för biståndsenheten. 

beräknad avskrivningstid 15 år, beräknad årlig kapitalkostnad 205 tkr 

Hemgården, larm 
Larmsystemet på Hemgården är gammalt och icke funktionsdugligt. Ett nytt larm säkerställer 

kallelselarmets funktion och skapar en bättre boende miljö samt en bättre arbetsmiljö. 

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 225 tkr 

Arkiv 
Investeringen avser i ordningsställande av arkiv i befintliga lokaler. Socialnämndens arkiv uppfyller inte 

de lagkrav som ställs och därigenom behöver åtgärder vidtas. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr 
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HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn 
Investeringen avser nybyggnation alternativ markkostnader samt moduler gällande ett HVB-boende för 

ensamkommande barn och unga. 

beräknad avskrivningstid 5-J 0 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60-J 2 5 tkr. Statliga medel täcker den 

ökade kapitalkostnaden. 

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn 
Investeringen avser införskaffande alternativ nybyggnation av stödboende (små lägenheter) till 

ensamkommande barn och unga. 

Bedömningen är att 30 lägenheter/platser behövs ytterligare under 2017 till anvisade ensamkommande 

barn och unga. Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av statliga medel. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad J 2 tkr. Statliga medel täcker den ökade 

kapitalkostnaden. 

Nyckelskåp 
Att förvara nycklar som tillhör de individer som har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghets) arm på 

ett säkert sätt med möjlighet att kunna se vem som tar vilken nyckel skapar en trygghet för medborgare i 

Herrljunga. 

beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 5J tkr. 

Kommentar till fördelning av investeringsbudget 
Beräkning av kapitalkostnad utifrån internränta 2,5 %. Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader är 

fördelade men ska återlämnas om investeringen inte genomförs. 
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Endast till nämnd 

Nämnd och förvaltningsledning 

MJI 

Prioriterade mål 

En välmående verksamhet skall präglas av ett 

hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

Vi-känsla 

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med 

positiva effekter på samhällsutveckling genom 

medverkan och delaktighet av anställda och 

medborgare 

Budget i balans 

5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, 

skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 

femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel 

samt årens resultat. 

Medarbetare 

6: I Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka 

Ekonomi 

DRIFT Bokslut 
Belopp netto (tkr) 2014 
Nämnd 437 
Summa 437 

DRIFT Bokslut 
Belo_e_e netto (tkr) 2014 
Förvaltningsledning 4 1I1 
Stab 5 375 

Summa 4 111 

Aktiviteter för måluppfyllelse 

Introduktion av nyanställda 

Fortsatt arbete med socialtjänstplanen 

Rekrytering och attraktiv arbetsplats 

Skapa förutsättningar för samarbete med 

civilsamhället 

Månatlig budgetuppföljning- enhetschef samt 

biståndshandläggare, samt enhetschef och 

controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband 

med underskott presenteras på mötet med 

controllern, i samarbete med verksamhetschef. 

Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de 

enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. 

Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta 

åtgärder. 

Bokslut Budget Prognos Budget 
2015 2016 aug-16 2017 

456 922 742 630 
456 922 742 630 

Bokslut Budget Prognos B11dget 
2015 2016 2016 2017 

4 038 5 636 4 886 5 690 
5 218 5 808 5 183 

4 038 11 444 10 069 5 690 
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Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som 

KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Stab flyttas till en egen 

enhet från 2017. 

Nämnden hade under 2016 en buffert på 370 tkr. Denna buffe1t har fördelats ut till LSS-verksamheten 
för att införa habiliteringsersättning, därav har nämnden en minskad ram jämfört med 2016. 

Centralt stöd 

M§/ 

Prioriterade mål Aktiviteter för måluppfyllelse 

En välmående verksamhet skall präglas av ett Stödja, stötta och samverka med övriga enheter 

hälsofrämjande förhållningssätt som skapar inom förvaltningen 

trygghet och delaktighet. 
Ansvar: Alla 

Vi-känsla Stötta enheterna vid emottagandet av 

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med 
språkpraktikanter 

positiva effekter på samhällsutveckling genom Hjälpa enheterna med framtagande av 

medverkan och delaktighet av anställda och informationsmaterial på andra språk 

medborgare 
Ansvar: Alla 

Budget i balans Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt 

5: I Det årliga resultatet ska under en rullande 
planera och vidta åtgärder vid behov 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, Presentera budgetläge för medarbetare på APT för 

skatter och generella bidrag. att öka delaktighet och förståelse 

Ansvar: Chef 

Medarbetare Arbeta för en god arbetsmiljö som skapar trygghet 

6: I Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 
och delaktighet 

Ansvar: Alla 
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka 

Ekonomi 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 aug-16 2017 
Stab 5 808 5 183 5 403 
Bemanning 585 885 I 176 
Adm enhet* -I 554 -I 904 - 1 704 
Färdtjänst 2 740 2 740 2 770 
Summa 0 0 7 579 6 904 7 645 

* inkluderar även omsorgsavgifter 
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Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Uppräkning har skett med KPI J ,0% samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som 

KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 20 J 6. Från 2017 är centralt stöd 

en egen enhet. Beloppen i kolumn Budget 2016 samt Prognos aug-16 visas endast som info. Dessa 

belopp ingår även under Förvaltningsledning och Bistånd där de ska redovisas för 2016. 

Bistånd 

Mål 

Prioriterade mål Aktiviteter för måluppfyllelse 

En välmående verksamhet skall präglas av ett Intern och extern samverkan 

hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 
Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden trygghet och delaktighet. 

Ta fram och använda info1mationsmaterial både 

internt och externt 

Ta fram och använda gemensamma rutiner 

Ansvar: Handläggare och verksamhetschef 

Vi-känsla Ta fram informationsmaterial på fler språk än 

svenska 
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med 

positiva effekter på samhällsutveckling genom Ansvar: Verksamhetschef i samarbete med 

medverkan och delaktighet av anställda och stabs chef 

medborgare 

Budget i balans Uppföljning av beslut sker strukturerat 

5: J Det årliga resultatet ska under en rullande Ansvar: Handläggare och verksamhetschef 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, 

skatter och generella bidrag. 

Medarbetare 

6: 1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen 

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka Ansvar: Verksamhetschef 
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Ekonomi 

DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 aug-16 2017 
Bistånd 3 439 1 395 2 291 2 171 3 8LO 
Färdtjänst 2 007 2 094 2 740 2 740 
Bistånd verkställighet 9723 7 301 7 589 7 089 7 770 
Summa 15169 10 790 12 620 12 000 l1 580 

* 2015-2016 ligger alla intäkter omsorgsavgifter under bistånd 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som 
KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Från 2017 har administrativ 
enhet, omsorgsavgifter (ingår 2016 under Bistånd) samt ftlrdtjänst flyttat från Bistånd till Centralt stöd. 
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Vård och omsorg 

M§/ 

Prioriterade mål 

En välmående verksamhet skall präglas av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

Vi-känsla 

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med 
positiva effekter på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av anställda och 
medborgare 

Budget i balans 

5: 1 Det årliga resultatet ska under en rullande 
treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 

Medarbetare 

6: 1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka 

Ekonomi 
DRIFT Bokslut 
Belopp netto (tkr) 2014 
Vård och omsorg gem 5 537 
Stöd i ordinärt boende 6 274 
Hemtjänst 34 153 
Vård och omsorgsboende 38 460 
Hälso- och sjukvård 16 663 

Summa 101 086 

Aktiviteter för måluppfyllelse 

Intern och extern samverkan 

Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden 

Arbeta med handledning och metod i 
arbetsgrupperna 

Ansvar: Enhetschef tillsammans med medarbetare 
och verksamhetschef 

Ta emot språkpraktikanter där det är möjligt 

Ta fram informationsmaterial på fler språk än 
svenska 

Ansvar: Enhetschef i samarbete med stabschef 

Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt 
planera och vidta åtgärder vid behov 

Presentera budgetläge för medarbetare på APT för 
att öka delaktighet och förståelse 

Ansvar: Enhetschef 

Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen 

Arbeta för att tillgodose önskemål om 
sysselsättnings grad 

Ansvar: Enhetschef tillsammans med 
personalenheten 

Bokslut Budget Prognos Budget 
2015 2016 au2-l6 2017 
3 856 4 966 4 336 6 025 

10 486 11 198 13 198 11 140 
36 531 33 777 35 277 34 645 
39 073 40 334 39 950 424 10 
17 756 17 670 17 475 18 760 

107 702 107 945 110 236 112 980 
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Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Uppräkning har skett med 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS 

tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterad nettokostnad 2016. Kommunbidrag har tilldelats 

med hänsyn till demografimodel len. Budget 2017 inkluderar kostnad för arbetskläder samt leasing av 

trygghetslann. En utökning med I årsarbetare har gjorts inom hälso och sjukvård med hjälp av tilldelade 

medel enligt demografimodellen. CA 2 400 tkr av tilldelade medel har ej fördelats ut. Dessa ligger under 

vård och omsorg gemensamt. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg ligger som en 

intäkt under vård och omsorg gemensamt. Dessa medel täcker kostnad för nattpersonal på 

korttidsverksamheten till 100 %. Budget för utskrivningsklara har flyttats från vård och omsorg 

gemensamt till Stöd i ordinärt boende. Korttidsboende har budget för en beläggning på 8 platser. Under 

större delen av 2016 har beläggningen varit i snitt 10 platser. Om denna överbeläggning fortsätter 

kommer korttidsenheten inte kunna hålla sin budget. Då måste medel tillföras av de ej utfördelade som 

finns under vård och omsorg gemensamt. Här har det betydelse om Hagen etapp 4 kommer att öppna 

under 2017. Då måste medel finnas för att fylla lokalerna med verksamhet och personal. 

VerksamhetsmJtt/Nyckeltal 

Bokslut Budget Prognos Budget 
Snitt i 

riket 

2015 2016 2016 201 7 2015 
Särskilt boende 
Antal platser Särskilt boende: 76 81 81 81 

Varav omsorgsplatser 28 28 28 "8 
Varav demensplatser 48 53 53 53 

Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 3,5 4,2 

Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 
29 836 33 975 

65+ 

Ordinärt boende 
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+ 25 556 18 989 

, 

Korttidsboende 
Korttidsvård, antal platser 9,7 8 11 8 

Kommentar till verksamhetsmått 
Samtliga nyckeltal är officiella och hämtade från KOLADA där endast utfall föregående år kommer att 

redovisas när det finns tillgängligt. 

Volymtalen är förvaltningens . 
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Socialt stöd 

Mål 

Prioriterade mål Aktiviteter för måluppfyllelse 

En välmående verksamhet skall präglas av ett Verka för ett ledarskap som präglas av dialog, 

hälsofrämjande förhållningssätt som skapar samverkan, transparens, tydlighet. 

trygghet och delaktighet. 
Infonnativt ledarskap 

Delaktighet i framställandet diverse planer. 

Gå igenom rutiner och policydokument avseende, 

utöver dem som finns i årshjulet. 

Ansvar: Enhetschef och medarbetare 

Vi-känsla Skapa kontaktytor med civilsamhället. 

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med 
positiva effekter på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av anställda och 

medborgare Ansvar: Enhetschef 

Budget i balans Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt 

5: 1 Det årliga resultatet ska under en rullande 
planera och vidta åtgärder vid behov 

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, Presentera budgetläge för medarbetare på APT för 

skatter att öka delaktighet och förståelse 

Ansvar Enhetschef 

Medarbetare Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen 

6: 1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad 

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka 
sysselsättningsgrad 

Ansvar Enhetschef 
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Ekonomi 
DRIFT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2014 2015 2016 aug-16 201 1 
S cial l töd gem 1 829 2 234 2 644 2 501 2685 
r unklionshinder 19 375 16 462 17 405 16 980 17 950 
CfO Stim& Fm11ilj 11 280 9 945 11 167 8 832 10 935 
TrO Vuxna 16 080 17 532 16 427 18 751 17 605 
Ensamkommande* 0 0 
Sysselsättni ng 4 434 5 614 6 281 6 116 5 980 
Summa 52 998 51 787 53 924 53 180 55 155 
*bokslut 2015 fanns ej ensamkommande som egen enhet utan inkluderas i IFO Barn & Familj 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som 
KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Förslaget utgår från samma 
volymer som 2016 vad gäller personal samt övriga kostnader. Extra medel har tilldelats IFO vuxen för att 
förstärka boendestödet (500 tkr). Införande av habiliteringsersättning har ökat budgetramen för 
funktionshinder med 260 tkr. 

Ensamkommande prognos 2016 redovisas som 0 då överskottet inte påverkar nämndens resultat utan 
läggs till flyktingbuffert. För 2017 kommer något överskott troligen inte kunna uppstå som kan öka 
flyktingbufferten. 
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Verksamhetsmått/Nyckeltal 

Bokslut Budget Prognos Budget 
Snitt i 

riket 

2015 2016 2016 201 7 2015 
Funktionsnedsättning 

Kostnad insatser en!. LSS och SFB, kr/inv 4 445 5 920 

--
Individ- och familjeomsorg 

Barn & Familj 
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv 843 1 623 

Vuxen 
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv 859 529 

Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll 
34 604 39 387 

(exkl flyktinghushåll) kr/hushåll 

Invånare som någon gång under året erhållit 
3,7 

ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv 972 1 019 

Kommentar till verksamhetsmått 
Samtliga mått är officiella och hämtade från KOLADA där endast utfall föregående år kommer att 
redovisas när det finns tillgängligt. 
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Socialnämndens attestanter 2017 

Kostnadsställe 
4 * samtliga kostnadsstä lien 

4000 Socialnämnden 

Förvaltningsledning 
4100 Förvaltningsledning 

4101 Förbundsavgifter 

4102 Bidrag till organisationer 

4103 Hygienutrymmen Hemgården 

Centralt stöd 
4201 Stab 

4202 Förvaltningsgemensamt 

4203 System 

4205 Bemanningsenhet 

4206 Timpersonal bemanning 

4212 Administrativ enhet 

4214 Omsorgsavgifter 

4230 Färdtjänst 

Bistånd 
4210 Bistånd gem 

4211 Handläggning ÄOF 

4240 Bistånd verkställighet 

Vård och omsorg 
44* samtliga kst under Vård & Omsorg 

4213 Utskrivningsklara 

4400 Vård och omsorg gemensamt 

Bes I utsattesta nt 
Socialchef 

SNs ordförande 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Stabschef 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef vård och omsorg 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Vht-chef vård och omsorg 
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Upprättad: 

Beslutad: 

Senast reviderad: 

Ersättare 1 
Vht-chef socialt stöd 

Socialchef 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chefvård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef bistånd 

Ersättare 2 
SNs ordförande 

Vht-chef socialt stöd 

2015-11-08 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 
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Kostnadsställe 

4401 Servicelägenhet 

4402 Journalhanteringssystem 

4403 Vård och omsorg i annan kommun 

4410 Hemtjänst gemensamt 

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd 

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort 

4413 Hemtjänst Ljung 

4420 Anhörigvårdare 

4422 Trygghetslarm 

4423 Nattpatrull 

4440 Stationsvägen gemensamt 

4441 Korttidsboende Furuhagen dag 

4442 Korttidsboende Furuhagen natt 

4443 Dagträff Stationsvägen 

4444 Trygghetsboende 

4450 Hµgen gem 

4451 E;1ehagen 

4452 Björkhagen 

4453 H'agen Natt 

4454 Ekhagen 

4460 Hemgården gem 

4463 Hemgården natt 

4464 Hemgården Demens Dl och D2 

4466 Hemgården Demens Cl 

4467 Hemgården Omvårdnad C2 

4468 Hemgården Omvårdnad Al 

4469 Hemgården Omvårdnad A2 

4470 Hälso och sjukvård gem 

4471 Rehab 

Beslutsattestant 
Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Stöd ordinärt boende 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Bilaga 1 SN § 137/2016-11-29 

Ersättare 1 
Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Hemtjänst Ljung 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hemgården 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Ersättare 2 
Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chefvård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 
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Kostnadsställe 
4472 Sjuksköterskor dag 

4473 Sjuksköterskor natt 

4474 Fotvård 

4475 Hälso och sjukvårdsmaterial 

4476 lnkontinensartiklar 

Beslutsattestant 
Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 
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Ersättare 1 Ersättare 2 
Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 
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Kostnadsställe 
Socia It stöd 

46* samtliga kst under Socialt stöd 

4600 Socialt stöd gem 

4601 Alkoholtillstånd 

4610 Funktionshinder gemensamt 

4611 Nästegårdsgatan 

4612 Ringvägen 

4613 Ringvägen natt 

4614 Personlig assistans egen regi 

4615 Personlig assistans extern regi 

4619 Stödfamilj/Familjehem 

4631 Barn och familj gemensamt 

4632 Social beredskap 

4633 Familjerätt/rådgivning 

4634 Barn och ungdomsvård 

4635 Öppenvård BoU 

4641 Vuxen gemensamt 

4642 Träffpunkt 

4643 Cafe Träffpunkt 

4644 Vuxen vård missbruk 

4645 Vuxenvård ej missbruk 

4650 Ekonomiskt bistånd 

4660 lntroduktionsenheten 

4664 Ensamkomna gemensamt 

4665 Stationsvägen HvB 

4666 Sveagatan HvB 

4667 Verkstadsgatan HvB 

4668 Träningslägenheter 

Beslutsattestant 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef ensamkomna 

Enhetschef ensamkomna 

Enhetschef ensamkomna 

Enhetschef ensamkomna 

Enhetschef ensamkomna 
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Ersättare 1 Ersättare 2 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO vuxen 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Enhetschef IFO barn och familj 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 
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Kostnadsställe 
4671 AME gemensamt 

4672 Fixartjänst 

4673 Reprisen 

4674 Arbetscenter 

4675 Arbetslaget 

4676 Bilpool 

4680 LSS på AM E 

INVESTERINGSPROJEKT 
Inventarier 

Hemgården 

Arkiv 

Nyckelskåp 

HvB-boende ensamkommande 

Stödboende ensamkommande 

Gemensamma bestämmelser 

Beslutsattestant 
Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Socialchef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan 

Socialchef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år, 

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant. 

Ersättare 1 
Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Ordföranden kan vid övriga attestanters förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att 

kommunens betalningsskyldigheter fullgörs. 

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen. 

Beslut enligt delegation 

Socialchef 

Ersättare 2 
Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 

Vht-chef bistånd 
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Bakgrund 
Utifrån att Migrationsverket beslut om ändrad ålder inte binder andra myndigheter uppstår 
frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till besluten när det gäller 
insatser som tillhandahålls ensamkommande barn genom kommunens försorg. Det kan röra sig 
om beslut om åldersuppskrivning under verkets handläggning, eller i samband med beslut i 
frågan om uppehållstillstånd. För att förtydliga för medarbetare vilka riktlinjer Herrljunga 
kommun har i frågan så har följande framtagits. 

Förfrågan om åldersbestämning av ensamkommande 
Vid förfrågan från migrationsverket om åldersbestämning av ungdom så ska det endast lämnas 
av samordnare eller socialsekreterare, efter samråd med enhetschef. Svaret skall enbart bygga på 
fakta såsom ett uppvisat pass eller annat dokument. Finns det ingen relevant fakta så har 
socialtjänsten ingen information att bistå med. 

Placering av ensamkommande barn som fyller 18 år eller 
migrationsverket skriver upp åldern 
A. Ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 år 
Om det inte finns omfattande vårdbehov med en påtaglig risk för den unge att skada sin fysiska 
och psykiska hälsa (motsvarande LVU-förhållande) avslutas insatsen och den ensamkommande 
flyttar till en förläggning som drivs av Migrationsverket. 
Den ensamkommande betraktas som vuxen. 

B. Ensamkommande som har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt 
uppehållstillstånd och fyller 18 år 
Individ- och familjeomsorgen har ett fortsatt ansvar för den unge. Behovet av vård ses över och 
ställningstagande bör göras inför att den ensamkommande fyller 18 år om det är aktuellt att 
flytta vidare i boendekedjan till utslussningslägenhet med stöd eller egen lägenhet. De unga som 
bor i familjehem bor i de flesta fall kvar i sitt familjehem till dess de är redo att flytta till mer 
självständiga boendeformer. 

C. Beslut om ändrad ålder under migrationsverkets handläggning 
Åldern kan skrivas upp under tiden migrationsverket handlägger asylärendet för den 
ensamkommande. Här bör den ensamkommande hanteras enligt den ålder som hen uppger, till 
dess att hen fyller 18 år eller får ett beslut i asylfrågan. Om inte uppenbara skäl finns att godta 
migrationsverkets bedömning (beslut om detta fattas i samråd EC). 

D. Beslut om ändrad ålder i samband med avslag på ansökan om 
uppehållstillstånd 
Om den enskilde får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och överklagar detta kan 
frågan om åldersuppskrivningen prövas av migrationsdomstolen, som en del av frågan om 
uppehållstillstånd. I dessa fall finns inget beslut i åldersfrågan som har vunnit laga kraft. Därför 
hanteras åldersfrågan enligt punkt C. 




