
! ~ HERRLJU~GA KOMMUN 
~ IV SOCIALNAMNDEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 1 
2017-12-19 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl.13.00-14.40 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Andreas Johansson (M), vice ordfö
rande 
Pi a Bondesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) 
Kerstin setterberg (KD) 
Inger Gustavsson (L) 
Annette Rundström (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Kari Hellstadius (S) tjg ers för Arrnina 
Dzananovic (S) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Aniko Andersson Persson, verksam
hetschef 
J ennie Turunen, verksamhetschef 
Christina Mattelin, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Marie Johansson Nordqvist, nämnd
sekreterare 

Kari Hellstadius (S) 

Beslutande 
Carina Fredriksen (S) 
Åke Henningsson (KD) tjg ers för 
Auli Karnehed (SD) 

Ersättare 
Magnus Lennartsson (M) 
Kitty Andersson (S) 

Kommunhus et, Herrljunga, 19 december 2017 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2017-12-19 
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Utdragsbestyrkande 



~ g HERRlJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-19 
Sid 3 

Justerandes sign 

SN § 122 DNR SN 103/2017 

Motion om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och rö
relsehindrade 

Sammanfattning 
Följande nedkortade motionsfårslag inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson 
(S): 
" ..... Undersökningar visar att motion och att besöka platser som man är bekant 
med lugnar den oro som många personer med demenssjukdom känner. En eldriven 
tandemcykel av modellen "side by side" ger personalen inom omsorgen ytterligare 
ett verktyg att tillgodose omsorgstagarnas behov. Den ger också en möjlighet att 
besöka platser på längre avstånd än en promenad ger på samma tid. Med hjälp av 
cykeln kan även de med rörelsebesvär komma ut och motionerna eftersom cykling 
belastar kroppen mindre än promenader. Eldrivningen gör också att de hårdaste 
belastningarna kapas. Möjligheten att komma ut och återse platser som man kom
mer ihågfrån yngre dagar har en uppiggande och lugnande effekt på många av de 
personer som har demens sjukdom. Fler och fler kommuner upptäcker denna 
möjlighet. 
För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är 
lämpliga platser att ha en e/cykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. Gäsene
gården/hemljänsten, Ljung. Hemgården/hemljänsten, Herrljunga. 
Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 
• Att social.forvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by side ''for 
placering vid ovanstående platser. 
• Att socialtjänsten får ta del av föregående års överskott till finansieringen" 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen överlämnade motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Socialförvaltningen har köpt in en tandemcykel av modell "side by side" under 
hösten till Hemgården. Beslutet var att börja med en cykel får att testa hur det 
fungerar, om det finns möjlighet att komma ut och cykla och om den uppskattas. 
Skulle det finnas möjlighet framöver ekonomiskt och tandemcykeln används och 
uppskattas kan flera cyklar köpas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 
Motion inkommen 2017-09-29 
Kommunfullmäktige§ 112/2017-10-17 
Kommunstyrelsen§ 212/2017-11-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-12-19 

F ortsättning § 122 

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

Socialnämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-12-19 

SN § 123 DNR SN 104/2017 

Förslag om byggnation av trygghetsboende i Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
PRO Herrljunga och Gäsene och SPF har inkommit med ett önskemål om att 
kommunen, i sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har med ett 
trygghetsboende som skall omfatta minst l O hyreslägenheter med gemensam 
matsal, gemenskapsutrymmen som kan användas till daglig verksamhet och 
andra aktiviteter och tillgång till plats att kunna ha en trädgård. En värdinna/värd 
ska anställas som har samarbete med den dagliga verksamheten och ansvar fOr 
aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från hyresgästerna 

Socialnämnden ansvarar för lagstadgade bostäder inom Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dvs. särskilda 
boenden, gruppbostäder LSS, servicebostäder LSS med mera. Trygghetsbostäder 
faller inte under detta område. Förvaltningen föreslår därför att handlingen över
lämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet 
Skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, daterad 28 november 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

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

Socialnämndens beslut 
1. skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 
För kännedom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

·~ ' 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-19 
Sid 6 

Justerandes sign 

SN § 124 DNR SN 106/2017 

Kontorslokaler Socialförvaltningen 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har brist på administrativa lokaler. TB-huset och Thors hus 
är de två administrativa lokalerna som förvaltningen har. I TB-huset sitter det 
idag 24 medarbetare på 16 kontor + en "bunker". I Thors hus är det 18 (varav 5 
boendestödjare) medarbetare på 9 kontor. I båda husen finns det brister avseende 
arbetsmiljö och rättssäkerhet. I TB-huset är personalutrymmena under
dimensionerade för antalet medarbetare. I båda lokalerna är det brist på mötes
rum med klienter, vilrum saknas och sekretessen blir lidande då medarbetare 
delar kontor. I Thors hus är inte säkerheten så god som den borde. Utifrån den 
nya omorganisationen inom förvaltningen där all myndighet samlats under en 
verksamhet ser förvaltningen även behov av att försöka samla myndighets
utövarna i samma lokaler. 

Utifrån bristen på lokaler har förvaltningen varit i kontakt med Herrljunga före
tagscenter angående möjligheten att hyra kontorslokaler av dem på Verkstads
gatan. De lokaler som finns att hyra där skulle möta förvaltningens behov utifrån 
såväl arbetsmiljösynpunkt som rättssäkerhet. Hyreskostnaden för lokaler på 
Verkstadsgatan är ca 600 tkr per år i kallhyra. Då bedömningen görs att 
Verkstadsgatan kan rymma alla medarbetare i TB-huset så föreslår förvaltningen 
att hyresavtalet med Herbosägs upp. Hyran förTB-huset är 455 tkr per år. Det 
innebär en ökad kostnad på 145 tkr. Dessa medel tas från förvaltningsledningen. 
Utöver ökade driftskostnader kommer investeringskostnader då lokalerna till viss 
del behöver iordningställas. I investeringsbudget 2018 finns 2 miljoner avsatta 
för kontor som kan användas för att ställa ordning lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att de godkänner att 
socialnämnden får hyra lokaler av Herrljunga företagscenter för att lösa 
socialförvaltningens lokalproblem. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg: 
• Förvaltningen uppdras att komplettera det ekonomiska underlaget till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Lennart Ottossons 
(KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 

- ~· 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-12-19 

F ortsättning § 124 

Socialnämndens beslut 
l . Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att de godkänner att 

socialnämnden får hyra lokaler av Herrljunga företagscenter för att lösa 
socialförvaltningens lokalproblem. 

2. Förvaltningen uppdras att komplettera det ekonomiska underlaget till 
kommunstyrelsen. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 

· ~· 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-12-19 

SN § 125 DNR SN l 05/2017 

Socialförvaltningens lokaler 2027 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningsledningen har sett 
över behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande l O åren. 

Antalet äldre invånare i Herrljunga kommer öka med ca 11 procent till 2027 och 
det innebär också att behovet av stöd och hjälp från socialförvaltningen kommer 
att öka. Antalet medarbetare i behov av ett kontor kommer också öka och det 
finns önskemål om att hela förvaltningen sitter samlat för att förbättra samarbetet. 
Utifrån dessa förutsättningar har en målbild för 2027 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-06 
Befolkningsprognos 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar föreliggande målbild för socialförvaltningens 
lokaler 2027. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg: 
• Socialnämndens beslut delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Lennart Ottossons 
(KV) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar föreliggande målbild för socialförvaltningens 

lokaler 2027. 
2. Socialnämndens beslut delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-12-19 

SN § 126 DNR SN 107/2017 

Digital trygghetskamera 

Sammanfattning 
Digital fjärrtillsyn menas stöd på distans via någon form av tekniklösning. 
Digital fjärrtillsyn innebär tillsyn nattetid via webbkamera samt tillsyn under 
dagtid via kamera och videosamtaL Dessa tjänster kan beviljas efter biståndsbe
slut Syftet är att utöka former för stöd och möjliggöra kvarboende hemma för 
äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning i behov av stödinsat
ser. Det är viktigt att den enskilde förstår syftet med insatsen samt kan förstå vad 
den innebär. Hemtjänsten kan, genom fjärrtillsyn via kamera, göra tillsyn enligt 
överenskommelse i genomförandeplanen, utan att riskera att störa användaren 
som vid ett besök av nattpatrulL 
För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha besök 
i sitt hem är tillsyn via E-tillsyn ett nytt alternativ eller komplement till 
traditionell tillsyn och helt frivilligt. 
En reviderad komplettering skrivs in i socialnämndens riktlinjer Handläggning 
enligt socialtjänstlagen, äldreomsorg och funktionshinder under avsnittet Trygg
het om det nya alternativet - tillsyn via E-tillsyn . 
Ett informationsmaterial behöver tas fram för den enskildes information och en 
förankring behöver ske av nya arbetssätt och rutiner till berörda verksamheter. 

Det finns olika alternativ om vem som utför tillsynen via kamera: 
Alt 1.: Hemtjänstpersonal gör det- Eventuella tilläggskostnader är: inköp av 
andraidplattor för personalen för att kunna utföra tillsynen, utbildning till perso
nalen (vikariekostnad). 
Alt 2: Extern företag (som tex. sköter trygghetslarmen med) utför tillsynen 
Valet av alternativen påverkar också kostnaden för kameran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-07 
Riktlinjer Trygghetskamera i Herrljunga kommun 
Reportage om digital natt-tillsyn: http://www.gotland. e/kunskap portalen 
Kompendium: Juridiska aspekter välfärdsteknik 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ändra namnet på trygghetskamera till E-tillsyn. 
• E-tillsyn upphandling och medföljande kostnader godkänns av social

nämnden. 
• Socialnämnden godkänner alternativ 2 gällande vem som utför E

tillsynen. 
• Socialnämnden godkänner revidering av "Riktlinjer Trygghetskamera" 

för att det inte ska kunna vara valbart samt med tillägg att E-tillsyn ska 
finnas även dagtid via kamera och/eller med videosamtaL 

Utdragsbestyrkande 

~· 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-12-19 

F ortsättning § 126 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet återremitteras för komplettering kring 
förslag på skrivningar i riktlinjen samt ekonomiskt underlag. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitte
ras och finner att ärendet återremitteras. 

Socialnämndens beslut 
l. Ärendet återremitteras för komplettering kring förslag på skrivningar i 

riktlinjen samt ekonomiskt underlag. 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-12-19 

SN § 127 DNR SN 108/2017 

Förslag på lokala värdegarantier gällande hemtjänst 

Sammanfattning 
PRO Herrljunga/Gäsene har 2017-10-31 inkommit med en skrivelse om att infåra 
lokala värdighetsgarantier mellan brukare och utfårare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från PRO Herrljunga/Gäsene inkommen 2017 -l 0-31 

Förslag till beslut 
Lennart Ottosson (KV) föreslår att socialnämnden lämnar följande svar: 

• Socialnämnden har tagit emot förslaget, det har diskuterats på nämnden 
och det tas med i diskussioner kring det fortsatta kvalitetsarbetet. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden lämnar följande svar: 

Socialnämnden har tagit emot förslaget, det har diskuterats på nämnden 
och det tas med i diskussioner kring det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Expedieras till: PRO Herrljunga/Gäsene 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

·~ · 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-12-19 

SN § 128 DNR SN 113/2017 

Demenssköterska 

Sammanfattning 
Skrivelse om önskemål om att anställa en demenssköterska har inkommit till 
socialnämnden. 

Förslag till beslut 
Inger Gustavsson (L) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa 
sammanträde lägga en plan för hur man under det första kvartalet skulle kunna 
anställa en demenssköterska. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) förslag antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa sammanträde lägga en plan för 

hur man under det första kvartalet skulle kunna anställa en demens
sköterska. 

Utdragsbestyrkande 

·~ · 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-19 

SN § 129 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

l Domar inkomna under tidspe-
rioden 2017-11-28- -2017-12-18 

2 Protokoll Kommunala pensionärs-
och funktionshinderrådet 2017-
11-22 

3 Protokoll FSG 2017-11-17 

4 Protokoll FSG 2017-12-07 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

Sid 13 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-12-19 

SN § 130 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-11-01--
2017-11-30 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

l Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2017-11-01--2017-11-30 

2 Delegeringsbeslut - bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2017-11-01--2017-11-30 

3 Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2017-11-01- -2017-11-30 

Socialnämndens beslut 

DNR 

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

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

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

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Utdragsbestyrkande 


