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Finansiering av Arbetskläder 
 
Sammanfattning 
Den budget som är lagd för inköp av arbetskläder skulle behöva utökas. Verksamheten 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 tkr under nämnden för att täcka 
budgetunderskott från 2015. Av dessa föreslås 40 tkr omfördelas till arbetskläder. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Förslag till beslut 
40 tkr omfördelas från socialnämnden till arbetskläder. 
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Jenny Andersson, Controller 

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
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Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan 
 
Sammanfattning 
I socialnämndens dokumenthanteringsplan finns ett kapitel avseende hanteringen av dokument på arbetsmarknadsenheten 
(AME). I den går att läsa att akter som avslutas ska gallras efter två år. Erfarenheten på AME är att personer kan återkomma till 
enheten efter ca 2-3 år. Det vore därför önskvärt och klokt att förlänga tiden till gallring från 2 till 5 år. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens dokumenthanteringsplan 
 
Förslag till beslut 
Gallringstiden för dokument upprättade på arbetsmarknadsenheten förändras från 2 år till 5 år enligt förslag. 
 
 
Linnea Holm 
Utredningssekreterare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

  

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
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Arbetsmarknadsenhet (Sysselsättning) 
 
Handlingens namn Ordning/förvarin

g/registrering 
Gallras Ny Gallras Till centralarkiv/ 

slutförvaring 
Anmärkning 

Anställningsbeslut Personakt Bevaras  5 år  
Arbetsintyg, skriftliga omdömen Personakt Bevaras  5 år  
Betyg, intyg över genomgångna 
utbildningar 

Personakt Bevaras  5 år  

Anvisning, remiss från arbetsförmedling, 
socialtjänst 

Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 

Beslut från arbetsförmedling, socialtjänst Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Ärendeblad/ journalblad Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Utredningar, kartläggning Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Handlingsplan Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Uppföljning Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Korrespondens med placeringsenhet 
(arbetsgivare) 

Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 

Överenskommelser med deltagare Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Förstadagsintyg Personakt 2 år 5 år  Efter avslutad åtgärd 
Statsbidrag för olika åtgärdsformer, 
underlag, ansökningar, utbetalning, 
avstämning etc. 

Systematisk 
 

10 år   Gäller räkenskapsmaterial, 
granskningsmaterial kan gallras med kortare 
frist t.ex. 2 år 
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Tjänsteskrivelse angående beslut om 
habiliteringsersättning för personer med insatser 
bostad med särskild service och/eller daglig 
verksamhet, LSS 
 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är en av mycket få kommuner i landet som inte har infört 
habilitetsersättning för 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 förslaget att 
habilitetsersättning ska utgå i form av fri lunch på daglig verksamhet. Beslutet vid detta 
tillfälle blev att införa denna ersättning när ekonomiskt utrymme finns. Ett införande av 
habilitetsersättning har hitintills inte varit möjligt inom nämndens ekonomiska ram. 
Beräknad årskostnad för ett införande är ca 175 tkr. För 2016 bedöms kostnaden bli ca 15 
tkr per månad och med ett införande från juni ca 105 tkr för 2016. 

 
Frågan om att införa habiliteringsersättning är återigen lyft och förvaltningen förordar att 
det införs en ersättning för deltagande på daglig verksamhet i form av fri lunch. 

 
Beslutsunderlag 
SN § 137/2012 
SN§  159/2013 

 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Införande av habiliteringsersättning på daglig verksamhet i form av fri lunch för de som 
arbetar 2 timmar eller mer per dag från 2016-06-01. 

 
 
 

Magnus Stenmark 
Socialchef 
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Bakgrund 

Herrljunga kommun är en av mycket få kommuner i landet som inte har infört 
habilitetsersättning för 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 förslaget att 
habilitetsersättning ska utgå i form av fri lunch på daglig verksamhet. Beslutet vid detta 
tillfälle blev att införa denna ersättning när ekonomiskt utrymme finns.  

 
Frågan om att införa habiliteringsersättning är återigen lyft och förvaltningen förordar att 
det införs en ersättning för deltagande på daglig verksamhet i form av fri lunch. 

 
Med anledning av detta har en översyn gjorts avseende ekonomisk situation för de 
personer som idag har insats bostad med särskild service. Hur omkringliggande 
kommuner hanterar habiliteringsersättning och förbehållsbelopp har undersökts. 
Tillfrågade kommuner är Borås, Vårgårda och Alingsås. 

  
Habiliteringsersättning för daglig verksamhet/fri lunch 
Habiliteringsersättning är en ersättning för deltagande på daglig verksamhet. 
Rekommendation för habiliteringsersättning är att den ska utgöra 0,1 % heldag och 0,07 
för halvdag av prisbasbeloppet dvs 44 kr resp 31 kr. 

 
Frågan som ställdes till omkringliggande kommuner var: ”Har ni habiliteringsersättning 
för de som deltar i daglig verksamhet? Hur mycket ligger denna på i så fall? Eller 
tillämpas någon annan form av ersättning, exempelvis fri lunch eller liknande? ” 
Alingsås tillämpar habiliteringsersättning med 31 kr för halvdag och 44 kr för heldag. 
Borås har habiliteringsersättning 50 kr för heldag och 35 kr för halv dag.  Lunch och 
resor till daglig verksamhet betalar den enskilde själv. Vårgårda har ingen 
habiliteringsersättning utan deltagare på daglig verksamhet får istället fri lunch. 

 
Frågan om habiliteringsersättning i Herrljunga har tagits upp många gånger. År 2011 
inkom en motion från socialdemokraterna om att införa bidrag för daglig verksamhet. 
Frågan lämnades till socialnämnden för besvarande, där uppdraget var att utreda vilken 
bidragsnivå som vore lämplig, vilka personer som kan omfattas av bidraget samt att finna 
lämplig finansiering för detta. Utredaren presenterade två beräkningar (se bilaga 2 och 3). 
Den ena avsåg habiliteringsersättning för de personer som just då hade beslut om daglig 
verksamhet och den andra avsåg en kvittering mot lunchen på daglig verksamhet. 
Kostnaden är beräknad årsvis givet att samtliga deltar alla vardagar med fyra veckors 
semester. 
Skillnaden i kostnad beräknades till 24 tkr, där kvittering mot lunch var det billigare 
alternativet.  
 
 
 
Ekonomi 

Beräknad årskostnad för ett införande är ca 175 tkr. För 2016 bedöms kostnaden bli ca 15 tkr 
per månad och med ett införande från juni ca 105 tkr för 2016.   
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Samverkan 
Samverkan i ärendet den 25 april 2016 
 
Motivering av förslag till beslut 
Förvaltningen förordar att det införs en ersättning för deltagande på daglig verksamhet, 
antingen i form av fri lunch. 
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                         PROTOKOLL         Samverkansgruppsmöte 
2016-04-25 

 

Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 
Plats:  Mollasjön 
Tid:  kl. 13-15 
 

 
Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Magnus Stenmark Socialchef Ingrid Johansson Sveriges arbetsterapeuter 
Linnea Holm Utredningssekr. Liselotte Segergren 

Meit Andersson 
Kommunal 
Kommunal 

  Manal Keryo Vision § 1-5.5 
 
 

Mötet öppnades 
Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.  
 
1. Övriga frågor 

 

2. Uppföljning föregående möte 
 

3. Ekonomi 
 

4. Arbetsmiljö 
4.1. Samverkan – Medarbetarenkät 2015 

En handlingsplan med anledningen av medarbetarenkät 2015 godkändes. 
4.2. Dialog – Skyddsrond 

De fackliga organisationerna önskar att enbart handlingsplanerna gås igenom på FSG. Det 
innebär att checklistan sammanställs till en handlingsplan. 
 

5. Nämnd 
5.1. Information – Arbetet med sjukskrivningar inom socialförvaltningen 

Arbetsgivaren informerade om arbetet med sjukskrivningar inom socialförvaltningen som 
kommer presenteras på socialnämnden i maj då sjukskrivningstalen ökat. 
Ärendet är i och med denna information samverkat. 

5.2. Information – Slutrapport Hagen etapp 3 
Ärendet är i och med rapporten samverkat. 

5.3. Information – Månadsuppföljning mars 
Prognosen för helår är ett underskott på 3 175 tkr. Det är vård och omsorg som står för 
största underskottet på 3 950 tkr. 
Ärendet är i och med denna information samverkat.  
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5.4. Inför beslut – Åtgärder med anledning av ekonomin 

Arbetsgivaren har sammanställt alla verksamheter som finns inom socialförvaltningen med 
information om de är lagstadgade eller inte. Alla verksamheter förutom: Trygghetsvärdinna, 
bemanningsenheten och föreningsbidrag. Dock ser förvaltningen inte att en avveckling av 
dessa verksamheter skulle innebära en besparing för socialnämnden. 
Ärendet är i och med denna information samverkat. 

5.5. Information – Analys och åtgärder utifrån: Uppföljning chefers arbetsmiljö – Psykosocial 
mätstickan och chefsenkät 
Arbetsgivaren informerade om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av resultatet 
på psykosociala mätstickan och chefsenkäten. 
Ärendet är i och med denna information samverkat. 

5.6. Inför beslut – Finansiering arbetskläder 
Arbetsgivaren informerade om att förslag på omfördelning av budget från förvaltningens 
ledning och socialnämnden ska ske till arbetskläder. 

5.7. Inför beslut – Riktlinjer – särskilda behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år 
Arbetsgivaren informerade om ärendet och ärendet är därigenom samverkat. 
 

6. Verksamhetsfrågor 
6.1. Information – Bemanningen 

Arbetsgivaren informerade bemanningsenhetens struktur. Önskemål finnas att få ut 
processkartan. 

6.2. Inför beslut – Förste handläggare 
Arbetsgivaren informerade i ärendet. De fackliga har inget att invända. 

6.3. Inför beslut – Verksamhetschef bistånd/chefsstöd 
Verksamhetschef för bistånd kommer till viss del arbeta som chefsstöd för vård och omsorgs 
enhetschef och som att verka som en brygga mellan verksamheten och bistånd. 

6.4. Inför beslut – Verksamhetschef socialt stöd 
Det ligger en annons ute för tjänsten som verksamhetschef socialt stöd. De fackliga har inget 
att invända. 

6.5. Inför beslut – Verksamhetschef Vård och omsorg 
Annonsen för verksamhetschef vård och omsorg kommer läggas ut under dagen. De 
fackligar har inget att invända. 
Förvaltningen har haft möte med ev. kandidater som tf för sommaren. En diskussion om 
sommaren fördes avseende chefsläget inom vård och omsorg. 

6.6. Media 
En artikel har varit i Alingsås tidning angående arbetsmiljön på IFO. Berörda chefer har inte 
fått indikationer på att de anställda inom IFO anser att arbetsmiljön är så dålig som den 
framställs i AT. Det är olyckligt att det kommer fram via en tidningsartikel istället för att man 
vänder sig till närmaste chef. Får man inte gehör hos närmaste chef kan man gå till 
verksamhetschef eller socialchef. 

 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
Linnea Holm 
 
Justeras: 

 
 
    
Magnus Stenmark      
Herrljunga kommun     

 
 
      
Manal Keryo   Liselotte Segergren  
Vision   Kommunal  
 
 
     
Ingrid Johansson  
Sveriges arbetsterapeuter 

Sida 3 av 3 

Meddelande 8


	Ärende 14
	Ärende 15
	Ärende 18
	Meddelande 8



