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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 1 
2018-11-27 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl.13.00-14.35 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Gudrun Gustafsson (M) tjs ers. för 
Andreas Johansson (M), vice ordförande 

Margareta Yngvesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) 
Åke Henningsson (KO) tjs. ers. för 
Kerstin Setterberg (KO) 

Inger Gustavsson (L) 
Anette Rundström (S) 
Magnus Fredriksen (S) 

Personal 
Aniko Andersson, verksamhetschef 
Christina Mattel in, verksamhetschef 
Moa Andersson, nämndsamordnare 
Jennie Turunen, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Magnus Stenmark, socialchef 

Kitty Andersson (S) 

Beslutande 
Kitty Andersson (S) tjs. ers. !'ör 
Am1ina Dzananovic (S) 

Kari Hellstadius (S) tjs ers !'ör 
Carina Fredriksen (S) 

Eva Larsson (C) tjs. ers . !'ör /\uli 
Kamehcd (SD) 

Pe•·sonal 
Helene Backman Carlsson, 
SAS/kvalitetssamordnare §§ 113-
124 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-11-30 kl. 11.00 

'j)jCJ~vi...Jc~<;CA.A._ 
~~ Andersson 
~.,C "TA- wJ~ 

Lennart Ottosson 

Ka±,~ 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2018-11-27 
Datum för 

2018-11-30 anslags nedtagande 

Socialfåi-val ningcn, Torggatan 4 A, Herrljunga 

. V( (jtA_ 

113-119, 121-
Parag ra f er 126 

2018-12-22 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 2 
2018-11-27 
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~ ~ HERRLJU~GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-27 

SN § 113 

Ändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår följande tillägg till dagordningen. 

• Socialnämndens samlingslokaler. 

Beslutsgäng 

Sid 3 

Ordföranden frågar om förslag om tillägg till dagordningen antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Följ ande tillägg till dagordningen görs : 
- Socialnämndens samlingslokaler. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-11-27 

SN § 114 

Socialförvaltningen informerar 

Sammanfattning 
SAS/kvalitetssamordnare informerar om rapport om missförhållanden enligt 
LEX Sarah samt vilka åtgärder som har vidtagits i samband med händelsen. 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-11-27 

SN § 115 

Julavslutning (information) 

Sammanfattning 
stabschef informerar om socialförvaltningens julfirande den 4 och 5 december. 

Informationen läggs till handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-11-27 

SN § 116 

Finansiering av demenssjuksköterska (information) 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om att kommunens demenssjuksköterska tidigare har 
finansierats via riktat statsbidrag. I samband med att socialnämndens budget 
antogs den 2 oktober fastställdes att det fanns ett akut behov av finansiering av 
bland annat demenssjuksköterska. Planen är att genom detaljbudgeten flytta 
medel från bufferten under förvaltningsledningen till vård och omsorg för att 
finansiera demenssjuksköterska under 2019. 

Informationen läggs till handlingarna. 

l '""··~···~· 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 7 
2018-11-27 

SN § 117 DNR SN 18/2018 

Månadsuppföljning per 2018-10-31 

Sammanfattning 
Social förvaltningen har sammanställt en rapport med budget och prognos för 
helåret 2018 

Socialförvaltningen prognostiserarett överskott för 2018 på 230 tkr. l denna 
prognos ingår resultatfäring av flyktingbuffert för nyanlända med l 200 tkr. 
Prognos för ordinarie verksamhet -970 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-09 
Månadsrapport per 2018-10-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till 
hand l i n gama. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Att månadsrapport per 2018-10-31 (bilaga l§ 117/2018-11-27) godkänns 

och läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 8 
2018-11-27 

SN § 118 DNR SN 69/2018 

Nytt schablonbelopp 2019 för personlig assistans- externa 
utförare 

Sammanfattning 
Sedan 2015 har Socialnämnden beslutat att bevilja ersättning för personlig 
assistans LSS i extern regi med ett belopp som motsvarar kommunens egen 
kostnad. Beslut om nytt belopp sker årligen. Priset baseras på kommunens 
kostnader för personlig assistans i egen regi och inkluderar grundlön, ob-tillägg, 
semesterlön, arbetsgivaravgifter, övriga kostnader samt beräknad löneökning 
2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS 
fastställs till 279 kr/tim och gäller från den l januari 2019. 

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

Socialnämndens beslut 
l . Att ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS 
fastställs till 279 kr/tim och gäller från den l januari 2019. 

Exprtllrras till: Controller 
Föl' kiinncdom 
till: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s'1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 9 
2018-11-27 

SN § 119 DNR SN 68/2018 

Attestanter 2019 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Socialförvaltningen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och 
ersättare. Förteckningen ska gälla från 2019-0 l-0 l. 

• Att förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2019. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Att godkänna förteckning över beslutsattestanter och ersättare för 
socialförvaltningen (bilaga l § 119/20 18-11-27) att gälla från och med 2019-
01-01. 
2. Att förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 20 19. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2018-11-27 
Sid 10 

Justerandes s1gn 

SN § 121 DNR SN 73/2018 

Medborgarförslag om anställning av stödpedagoger inom 
funktionshinder 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 
från Therese Lennartsson, Herrljunga; 

2018-09-1 o 
"Varför har inte Herr(junga Kommun kompetensen inmn.fimktionshinder när det 
gäller anställningar utav Stödpedagoger? När är tanken allutvecklingen inom 
funktionshinder i Herr(junga ska gå framåt?? Stödpedagoger är resurser som 
behövs både inom Daglig Verksamhet, Gmppboende inom L/-,'5,' och medfördel 
även inom Särskola. Det är oerhört viktigt att kompetensen i Herr?Junga 
Kommun går framåt för att man på ett professionellt och utvecklande sätt ska 
kunna bemöta de personer som tillhör LSS på ett bra sätt" 

2018-09-18 
"Jag vill att Herrljunga ska anställa Stödpedagoger inom LSS och 

funktionshinder för att öka kompetensen i kommunen och inom funktionshinder. " 

Fullmäktige överlämnar genom KF 143/2018-l 0-23 medborgarförslaget till 
socialnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 
KF § 143/2018-10-23 
Medborgarförslag om anställning av stödpedagoger inom funktionshinder 
inkommet den 2018-09-10 
Komplettering till medborgarförslag om anställning av stödpedagoger inom 
funktionshinder inkommet den 2018-09-18 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut 

• Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på 
med borgarför s l a get . 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på 
medborgarförslaget 

Fik kännrdum 
l iii: 

VC SOCialt Slöcl 
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~ V' SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman tradeselatum 

2018-11-27 
Sid 11 

Justerandes s1gn 

SN § 122 DNR SN 74/2018 

Medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för 
funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2018-09-10 med komplettering 2018-09-18 
från Therese Lennartsson, Herrljunga; 

2018-09-1 o 
"Son1 medborgare i Herrljunga Kommun och som förälder till ett 
funktionshindrat barn som tillhör L.S'S så undrarjag när Herrljunga Komnnm ska 
utvecklas genom att bygga ett LSS boende i Herr?Junga tätort? ? J närliggande 
kommun Vårgårdafinns det redan 3 boenden inom LSS och l serviceboende 
inom LS,Y i Vårgårda tätort. Jag har hört att behovet intefinns i Herr(jungaför 
detfinns ingen kö. Jag kan hänned intyga att behovet för min son kommer att 
.finnas när det gäller gruppboende inom funktionshinder inom LSS om ca 4 år. 
Jagflyttade till Herr?Jungaför 17 år sedan menjag undrar lite om Herr?Jungas 
politiska tanke är att om man har ettfunktionshindrat barn och Herr(junga 
Kommun inte kan tillgodose behoven ska man då behövaflyttafrån Herrljunga 
Kommunför att hitta en annan kommun som bättre kan tillgodose behovenför 
sina invånare? Jag harfått till mig att detfinns ett Gmppboende i Ljung men 
varje enskild person har sin autonomi sin ~jälvbestämmanderätt. Ar man tvingad 
att bosätta sig någonstans där man inte vill bo baraför att man är 
funktionshindrad?? Det är dags att börja länkaframåt i Herrljunga Kommun när 
det gäller alla medborgare som bor och lever i denna kommun" 

2018-09-18 
"Jag vill att kommunen ska bygga ett LSS boende i Herrljunga centrum. Jag vill 
att det skafinnas ett LSS boende i Herr?Junga eftersom det inte idagfinns något 
LSS boende i centrum som er~juder funktionshindrade människor att kunnaflytta 
henl(från. " 

Fullmäktige överlämnar genom KF 142/2018-10-23 medborgarförslaget till 
socialnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 
KF§ 142/2018-10-23 
Medborgarförslag om att bygga ett gruppboende för funktionshindrade inom LSS 
i Herrljunga kommun inkommet den 2018-09-1 O 
Komplettering till medborgarförslag för att bygga ett gruppboende för 
funktionshindrade inom LSS i Herrljunga kommun inkommet den 2018-09-18 

Förslag till beslut 
Kari Hellstadius (S) förslag till beslut: 

• Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på 
medborgarförs laget. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 12 
2018-11-27 

Forts SN ~ 122 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om Kari Hellstadius (S) förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på 

medborgarförslaget 

Fik kiiunrd11tn 
l iii; 

ve socinlt stöd 



~ ~ HERRLJUNGA K0Mlv1UN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 13 
2018-11-27 

SN § 123 DNR SN 72/2018 

Projektdirektiv för Hagens utbyggnad 

Sammanfattning 
Projektdirektivet grundas påförstudien av demensboende Hagen som 
Social förvaltningen genomförde under 2018. Syftet med förstudien var att 
realiserbarhetspröva utvecklingen av Hagen till kommunens demenscentrum 
Projektdirektivet har utgått från tre tidigare nämndbeslut 
SN§ 17/2017-02-28: Utveckling av Hagen till demenscenter 
SN§ 13/2018-01-30: Förstudie: Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns 
demenscenter 
SN 2018-72: Förstudierapport demensboende Hagen 
Målgruppen för Demenscentrum är personer med demenssjukdom som behöver 
olika former av stöd. Demenscentrum riktar sig också till anhöriga till personer 
med demenssjukdom Antalet personer med demenssjukdom ökar när antalet 
äldre personer i befolkningen ökar som en följd av att allt fler uppnår hög ålder. 
Detta innebär en stor utmaning för samhället. Ett demenscentrum innebär 
samordning av kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetensen. 
Vidare ska demensboende, dagverksamhet, korttidsvård, avlösning/växelvård 
samordnas i ett demenscentrum I samband med investeringen bör ett 
helhetsgrepp tas för att skapa en utvändig miljö som är avgränsad från 
varutransporter så att hyresgästerna kan röra sig fritt inom demenscentrets 
utemiljö. Till enheten bör också säkerställas ett tillräckligt antal 
parkeringsplatser. Projektet ska inkludera god och tillräckligt infrastruktur, med 
trådlös uppkoppling, enligt nationella rekommendationer. Vid val av utrustning i 
lokalerna ska siktet vara inställt på att möjliggöra digital utveckling med stöd av 
dagens och morgondagens digitala möjligheter. En förstudie är genomförd och 
med den som utgångspunkt bör den fortsatta projekteringen ske. Erfarenheter 
från pågående byggnation av demenscentrum i Falköping bör också tas till vara. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-11-16 
Projektdirektiv-Projektuppdrag för projekt Hagen Tillbyggnad 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att projektering enligt projektdirektiv inleds 

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

Socialnämndens beslut 
l. Att projektering enligt projektdirektiv inleds, 

Expedie1·as l iii: TekniSka namnden 
Fiir ldinncdom l'roJek.tlcdnn:: t~kn1ska tOrvattningen 
Ull: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 14 
2018-11-27 

SN § 124 

Socialnämndens samlingslokaler (information) 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade genom SN § 66/1998-03-03 om hyresnivåer för äldre
och handikappomsorgens lokaler. Hyressättningen ändrades genom SN § 
l 00/2002-06-1 O. 

Stabschef informerar om att enligt socialförvaltningens riktlinjer för 
hyressättning av socialnämndens samlingslokaler får frivilliga organisationer i 
kommunen nyttja lokalerna gratis såvida aktiviteten/mötet är öppet för brukare 
kopplade till verksamhetslokalen. Om mötet/aktiviteten inte är öppet för brukare 
kopplade till verksamhetslokalen måste organisationen betala hyra enligt 
fastställd riktlinje. 

Stabschef och verksamhetschefvård och omsorg informerar om 
händelseförloppet avseende uthyrning av socialförvaltningens samlingslokaler. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-27 

Justerandes sign 

SN § 125 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelaml~förteckning 

2 

3 

4 

5 

Domar inkomna under 
tidsperioden 2018-10-30--2018-
11-26 

FSG protokoll2018-ll-l5 

KF§ 133/2018-10-23 
Delårsbokslut/delårsrapport för 
Herrljunga kommun 2018 

KS § 167/2018-10-23 
Komplettering av 
överenskommelse kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk 

KS § 165/2018-10-22 Riktlinjer 
för informationssäkerhet i 
Herrljunga kommun 

DNR 

Postlista SN 
2018:16 
SN 51/2018 

SN 57/2016 

Postlista SN 
2018 :15 

6 KF§ 140/2018-10-23 SN 37/2018 
Rapportering av ej verkställda 
gynnande beslut enli_sl"! SOL och 
LSS 2018-06-30 

7 KS § 163/2018-10-22 SN 54/2018 
Fastställande av 
internkontrollplaner 2019 för 
Herrljunga kommun 

8 KF§ 149/2018-11-13Budgetoch SN43/2018 
verksamhetsplan 2019 Herrljunga 
kommun 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sid 15 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 16 
2018-11-27 

SN § 126 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-10-01--
2018-10-31 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

3 

Delegeringsbeslut - IFO, 
fattade W1der tidsperioden 
2018-10-01--2018-10-31 

Delegeringsbeslut -bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2018-10-01--2018-10-31 

Delegeringsbeslut -färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2018-10-01 -- 2018-10-31 

Socialnämndens beslut 

DNR 

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

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

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
HerrljW1ga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns_ 



Bilaga 1 § 117/2018-11-27 

DIARIENUMMER: SN 2018-18 

FASTST ÅLLD/INST ANS Socialnämnden 

VERSION: 

SENAST REVIDERAD: 

GILTIG TILL: 

DOKUMENT ANSV AR: Socialchef 

Manadsrapport 
per den 2018-10-31 

Med prognos för 2018-12-31 
Socialnämnden 

~ g HERRLJUNGA KOMMUN 



Bilaga 1 § 117/2018-11-27 

SAMMANFATINING 
Socialfön nitningen prognosliserar ctl överskott per oktober på 230 tkr. l denna prognos ingår 
resullall.öring m flyktingbuf'fertlor nyanlända med l 200 tkr samt bufferten under fön nitningsledning 
med 2 l(}() tkr Myndighet redovisar ett oförändrat underskott pa 4 900 tkr, socialt stöd förbättmr sin 
prognos nagol. Placeringar a' både vuxna och barn, höga kostnader på gnmd av inhyrda konsulter ger ell 
underskottmedan personlig assistans SFB ger ett överskotl på gmnd av färre brukare. Ny prognos m 
ensamkommandeverksamheten har gjorts , den visar ett något lägre utfall än tidigare. Vård och omsorg 
redovisar en oförändrad prognos på -l 750 tkr. Sommarens höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 
samt överbeläggning på korttidsboendet är de stora orsakerna till underskottet. 

Sjukfrånvaron 'ar n1o i september och det är ungefär samma nivå som tidigare år samma månad. 
Beläggningen på korttidsboendet Furuhagen har minskat och har sedan juni legat på budgeterad nivå 
eller under. En m orsakerna är att korttidsplatser har belagts på kommunens särskilda boende då där 
funnits tomma rum . Från augusti har totala antalet korttidsplatser understigit budgeterat. l nom 
hemtjänsten pendlar antalet utiorda timmar över månaderna men har inte en stigande trend. Antalet 
utförda timmar har legalmer eller mindre över budgeterat hela året fömtom i juli månad. 

Driftredovisning 

Prognos 
Som bel a star resultatet 

r.•""""\'-';'. ~,,,-- . . •, l 

k'; . 1 ·: • -. - År Aa· År Föriinda· 

n~:.•. . :o • RSUM Bud et Pro • os Diff roonos i 

l lnliiktcr -44 828 -49 778 4 950 o 
3 Personalkostnader 170 997 175 567 -4 570 90 

4 l .oka !kostnader, energi, V A lO 955 lO 955 o o 
5 Övriga kostnader 63 191 -360 40 

" .... -- J'•· -· ·~ --, ' - ~ -..,. ... -~~. - ~ 
-!'T. l \, l. ' •.• 

••• A ,• ' ' ' 4 •- l ' 

·: •• 1 • Ar Ar Ar : Förändr l 
~ l . • l l - l 

: !:$·1 _ · Vhtomrade : 1 • · Bud (.11 Pro os J)ifl' ,1 ro· os 
l O Niimnd- och styrelseverksamhet 

26 Miljö- och hälsosJ..-ydd 

50 Social verksamhet gemensamt 

51 V iird och omsorg 

52 LSS 

53 Färdtjänst 

59 IFO 

60 Flyktingmoltagande 

61 Arbetsmarknadsillgärder 

631 

100 

19 482 

121 050 

28 615 

2 665 

25 446 

o 
3 236 

431 200 50 

JOO o o 
16 251 3 230 80 

122 540 -1 490 150 

27 295 1 320 o 
2 315 350 o 

30 216 -4 770 -100 

-1 200 l 200 o 
3 046 190 o 

,.---.:·~~ - - . . - - . . -- - - - -. . - ·--~:--. 

l l_ ·•" ..:.& .... ~...... •. • . . ·- 201 22-t 200 99-t 230 - 180j 
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40 Niimml Gll 4ll 200 50 

4 l Förvallningsledning 8 080 5 380 2 700 150 

42 MYndighel )() 174 35 074 -4 900 o 
43 Cenlmll stöd 8 183 l 030 -70 

o 

Ylle r! i g are detaljer finns i bilaga l 

Redovisning av orsaker och §tgärder 

Socialnämnd 
Prognos: +200, förbättrad prognos 50 tkr 

Orsak: Utfall av arvoden mm är lägre än budgeterat. 

Förvaltningsledning 
Prognos: +2 700 tkr, förbättrad prognos 150 tkr 

Orsak Hela bufferten har lyfts fram för att täcka andra verksamheters underskott. Lägre kostnader i 

övriga delar bidrar till en förbättrad prognos. Socialchef tf teknisk chef under hösten, detta bidrar till 

lägre kostnader för socialförvaltningen då lönen delas med Tekniska förvaltningen 

Åtgärd: Hela förvaltningen arbetar med att hitta sätt att minska sina kostnader och öka sina intäkter utan 

all kvalilelen försämras. 

Myndighet 
Inom 'erksamheten finns all myndighetsutövning; handläggning av ärenden gällande barn och unga, 

vuxna. äldre. LSS. socialpsykiatri och väld i nära relation. Beslut om externa placeringar enligt SoL och 

LSS i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner, placeringar m barn och unga. vuxna 

samt ensam kom m ande barn. Här finns även familjerätt och alkoholhandläggning 

Prognos: -4 900 tkr, oförändrad prognos tkr 

Orsale IFO: Antalet ansökningar och amnälningar har ökat de senaste åren liksom komplexileten i 

ärendena. Vi ser att antalet familjer där anledningen till att man söker sig till socialtjänsten eller en 

anmälan inkommer, är väld i nära relation, omsorgssvikt eller hedersförtlyck och att dessa ärenden ökar. 

Missbruk hos en av eller båda föräldrarna samt allvarlig föråldrasvikt bland annat på gnmd av kognitiva 

svårigheter är andra faktorer som ligger till grund för anmälan till socialtjänsten. Ärenden där domstol 

beslutat om vård enligt L VU ökar, vilka är tidskrävande då arbetet som föregår en ansökan om vård 

enligt LVU hos Förvaltningsrätten är omfattande och rättsprocessen kan bli utdragen. Ärenden där 

barnet, under 18 år, och den unge, under 21 år, placeras av hedersrelaterade skäl och/eller utsatts för våld 

ökar. Placering sker i dessa ärenden på orter med längre avstånd från Herrljunga av risk- och 
2 
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säkerhetsskäL vil ken är tidskrävande för socialsekreterarna då barnets vård ska följas noggrant om sett 
Clvsland. 

Bcho' et m inhyrd<l konsuller för handläggning av bamärenden minskar men kommer att bidra till 
underskoll för 20 l X Kostnaden för försö~jningsstöd ökade under senare delen av år 2017 och är forls<lll 
hög men h<lr minskal något Orsaken är komplexa ärenden och att ansökningar från familjer med J1cr8 
barn ökar. En bidragande orsak är även att antalet s1:yddsplaceringar ökar, vilket i1mebär att personen 
med eller ulan barn som söker skydd, initialt är berättigad till försörjningsstöd i väntan pä nästa inkomst 
eller saknar egen inkomst och/eller fått nytt eller eget konto på banken. En mman orsak är 
försäkringskassan ändrade regler gällande aktivitetsersättning och rätten till sjukersättning. Personer 
tvingas att söka försö~jningsstöd då ersättningen minskar eller upphör från försäkringskassan. Antalet 
nyanlända, som inte klarar sig pil etableringsersältning då det finns flera barn i familjen och som har rätt 
till kompletterande försöz:iningsstöd, ökar. 

Atgiird : Under ar 20 l 7 hade Y i stora kostnader för konsulter. Under är 20 l R kommer kostnaden all 'ara 
lortsnll hög. da' i haft socialsekreterare som sagt upp sig och som slutat sin anställning under årcl. Vi har 
därför bchö' l förlänga aYlalstidcn för en kon sulltill den 16 november 20 l R för atlläck<l upp i' änl<m pil 
all soci<llsckrclcr<lre rekry teras. Från den 17 november upphör kostnaden för kon sult. 

Socialsekreterarna kommer att vara fortsatt restriktiva när det gäller placering av barn och vu:-;na och när 

del är nöd\ ändigt med placering, leta efter prisvärda alternativ . Vi är dock bundna av att följ a fastställda 
m tal i ramavlalskatalogen , vilket inte alllid är det billigaste alternativet. 

Försörjningsstöd arbetar aktivt med snabbt fä människor i arbete för att på så vis bli självförsö~jande 
genom egen inkomst. 

Centralt stöd 
Inom Ycrksamhelcn finns stab. administrativ enhet inkl skuldsanering, bemanningsenheL 
omsorgsavgiflcr, färdtjänst 

Prognos: +l 030 lkr, försämrad prognos 70 tkr 

Orsak Den positiva prognosen beror på lägre högre intäkter för färdtjänst, ökade avgifter samt lägre 
pcrsonalkostnClder pii grund av vakanser. Försämrad prognos gentemot föregående månad beror pii beslut 
om att erbjuda julbord till socialförvallningens medarbetare. 

Gemensam verksamhet vJrd och omsorg 
Pr ngn os: +l 550 t kr. förbättrad prognos 50 tkr 

Orsale Felbudgetering på Hemgården har flyttals hit. Överskott 160 beror pa budgeterade 
kapitalkosln<1der för investeringar som ej gjordes under 2017. Dessa medel räknas bort i över och 
underskoltshantering sam l forsvinner i budget 2019. stimulansmedel 2 l 00 tkr används till anställd 
clcmenssjukskötcrska, e:-;tra personal i hemtjänsten ~jung samt utökning a\' personal i nattpatrullen 
DcssClmcclel har tillförts respektive område och räknas in i prognosen Enhetschefer slutar och beräknas 
inte crsiillns l'ulllul innan ilrsskiflet. 
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Hemtjänst Ljung/ Herrljunga tätort och landsbygd 
Prognos: +-450 tkr försiimrnd prognos 50 tkr 

Orsak: Hemtjänsten gör fler utförda timmar än budgeterat vilket också resulterar i /ler arbetade timmar 

Nilllpillrullcns insatser har nu kilrllagts och lagts in i TES . Kartläggningen visar på etl stön·e behov il\ 

pcrsOiwl än vild som är budgeterat. stimulansmedel används för alt öka bemanningen . Budget för 

lrygghetskamem smn t mobilläs beräknas inte användas då detta inte kanuner igång förrän 2019. 

Införande ilV heltidsprojektet i hemtjänst Ljung försämrar prognosen något. 

Åtgärd: Arbetar ständigt med att m1passa personal efter behov. Hem(j än sten Ljtmg jobbar aktivt med iltt 

resurstimmanw ska användas på rätt sätt och överblivna timmar "säljs" till andra verksmnheter. En 

genomlysning ilV illl insatser pågår inom hemtjänst och ett översyn med myndighet kanuner att ske under 

december månad . 

Stöd i ord!l7ärt boende 
Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamheL 

Prognos: - l 000 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Det lwr varit överbeläggning på korttiden under årets första månader. 

Åtgiird: Arbete med Trygg hemgång samt ny avdelning på Hagen beräknas ge positiv effekt på utfallet 

resterande månader. Använda lomma platser på säbo för att använda personalresurser på bästa sätt. Ett 

samarbete melliln dilg lig verksamhet och korttiden har påbö~jats under sommaren. Målet är med 

Silmilrbctet illl personillkostnadcma kan minskas i fonn av morgonhjälp från daglig verksmnhetens 

befintliga personal under några timmar per dag. 

Särskift boende/ Hagen och Hemgå1den 
Prognos: -450 tkr, olarändrad prognos 

Orsale En ny avdelning på Hagen öppnade något tidigare än planerat, därför överskrids budgeten för 

denna enhet. Tommil pliltser inom särskilt boende bidrar också till ett underskott då intäkter för hyril och 

kost uteblir. Projekt heltid på Hemgården har startats upp under oktober månad och fler av medarbetamil 

har gatt upp på heltid 

Atgiird: Samordnare finns på samtliga boenden för att stötta enhetschefema. Lediga platser på s ä bo 

bidrar till lägre intäkter medan personalkostnaden kvarstår. Några lediga platser har använts för att 

avlasta korttidsboendet och utnyttja personalresursema på ett bra sätt. Lediga platserna ses över och om 

det finns möjlighet ska en mindre omOyttning av bmkarna ske till Hagen lediga lägenheter för att frigöra 

platser till hyresgäster som väntar på somatiska lägenheter. 

Hemgården arbetar aktivt med att kartlägga all resurstid som har uppkommit med heltidsprojekt och 

lägga ulliderna i hela huset. 
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Hälso- och sjukvJrd 
Prognos: -2 300 tkr. oförändrad prognos 

Orsak Det iir främst sjuksköterskor som kostar mer än budgeterat. Det är en stor brist inom hela Sverige 

och del finns nästan inga t im vikarier sjuksköterskor tillgängliga för att kunna jobba under 

semesterperioderna. De inhyrda sjuksköterskoma som möjliggjort att våra egna sköterskor kunde ta 

ledigt har haft en hög kostnad som gör ati hela vård- och omsorg påverkas av enhetens utfall. 

Åtgärd: en 50(% tjänst rehab ersätts inte efter sommaren. Arbete med planering och schemaläggning, 
rorsöka använda limvik eller omnyttning av ordinarie personal istället för bemanningsföretag i sa stor 
utsträckning som möjligt. Under hösten påbörjas implementering av VIVA kalender till sjuksköterskoma 
vilket konuner ge en bättre översyn gällande bokade insatser och blir enklare att prioritera och planera 
resurserna i verksamheterna. Nästa års sommarplanering påbö1jas direkt efter utvärdering av sommaren. 
Målet är att minimera eller komma helt bort från inhyrda sjuksköterskoma under kommande 
semesterperioderna. 

Gemensam verksamhet Socialt Stöd 
Prognos: + 300 tkr, oförändrad prognos 

Orsak En halv enhetschefstjänst sparas in vid sammanslagning av två enheter. 

Åtgärd: 

Funktionshinder 
Inom verksamheten finns personlig assistans, gmppbostad, servicebostad. 

Prognos: +l l 00 l kr. oförändrad prognos 

Orsak Budgeterat med brukare som inte längre är aktuell. Använt en del av överskolltill all anställa en 

samordnare. 

Åtgärd: 

Sysselsättning 
Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet, KTS, ledsagning samt avlastning i 

hemmet. 

Prognos: +l 00, oförändrad prognos 

Orsak Arbetsmarknadsenhelen prognosliserar ett överskoll på grund av all budgeterad personal inte 

blivit anställd förrän senare under året. Ett minskat antal deltagare på arbetsmarknadsenheten kommer 

hålla i sig även under hösten, det minskade antalet deltagare leder på sikt tillminskade intäkter på 

enheten. Daglig verksamhet prognosliserar ett underskott på gnmd av att habiliteringsersättningen ej 

blivit rätt budgeterad. 

Åtgärd: Planering inför 2019 pågår för att bedriva en verksamhet inom budgetram 
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Verkstä/Iig/Jet 
Vcrksmnheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet 
Träffpunkten, Familjebehandlare, Vuxenbehandlare och Introduktionsenheten. 

Prognos: +250 !kr, förbättrad prognos 

Ursale Personal är delvis tjänstlediga som inte har ersatts med vikarier. 

Åtgärd: 

Ensamkommande 
Prognos: 6 925 !kr las frän bufferten beräknat utifrån att asylsökande ungdomar över 18 år avslutas och 
ansvaret lämnas över till Migrationsverket 

Orsale Herrljunga kommun hade en mtin som bortsåg från Migrationsverkets åldersbedömning och lät 
ensamkommande ungdomar bo kvar i sitt boende under asylprocessen, dock längst tills de enligt egen 
uppgift fyllde l Sär. Istället för att överlåta ansvaret till Migrationsverkets ansvar och boende lä! 
socialfön altningen den unge bo kvar på kommunens HVB, i familjehem, i köpt konsulentstött 
familjehem eller köpt placering pii extcmt HVB under flera år, vilket innebar och innebär kostnader som 
inte täcks av den ersältning som kommunen erhåller från Migrationsverket 

Åtgiinl : Avvecklingsplanen följer den av socialnämnden i mars 2018 beslutade riktlinjen att ungdom 
som enligt Migrationsverkets åldersberäkning är vuxen, hänvisas till Migrationsverkets ansvar och 
boende vid nästkommande omprövning eller när den unge fyller 18 år. Ett arbete pågår även med att 
försöka la hem de ungdomar som är placerade i HVB eller i köpta konsulentstötta familjehem utanför 
Herrljunga kommun, då ersättning inte utgår till kommun som placerar utanför kommungränsen såvida 
det inte är en placering för vård enligt L VU. Avveckling av kommunens HvB Sveagatan är klar. De 
ungdomar som fanns kvar i boendet (3 st) har nu flyttat till egna stödboendelägenheter. 

fil - - - -- - o ' " 'i 
Acl< Acl< Acl• Ar Ar Ar 

r RSUM BudJ!ct Utfall DitT Bud et Pro mo11 DiffHelär 

l lntiikler -6 510 -2 377 -4 133 -8 014 -6 426 -1 588 

3 Personalkostnader 6 145 5 726 419 7 441 6 941 500 

4 Lokalkoslnadcr, energi, VA 2 196 2 094 102 2 636 2 536 100 

5 Övriga kostnader 918 -3 800 l 102 

Lägre intäkter beror bl a pä äldersuppskrivningar. Lägre personalkostnader finns både inom 
familjehemsplaceringar och handläggning. r gengäld har bemanningskonsull köpts in som redO\ isas 
under Ö\ riga kostnader. bland Ö\ rigakostnader finns ocksa ej budgeterade externa placeringar som inte 
kunnat hämtas hem. Ensamkommandeverksamheten i egen regi följer sin budget. 

G 



Bilaga l§ 117/2018-11-27 

Investeringsredovisning 

5411 förstudie l-Ingen 
demenscenln1 200 o 200 59 141 200 o 
5420 Inventarier SN 500 o 500 61 439 500 o 
5422 Ombyggnad Hemgården l 600 8 100 l 500 

5428 l lt::l 

Telefoner till hemtjänsten är inköpta. Renovering och ombyggnad är pågående på gmppbostaden 

Ringvägen for att fä ett ändamälsenligt kök som uppfYller kraven pä livsmedelshantering. 

Personalutrymme på Hemgården görs liksom ombyggnadpåTB-huset och T ors hus. Hemgården larm 

konuner troligtvis att skjutas på ytterligare, till 2019. Upphandling pågår. 

Delar av investeringsbudget och utfall tillhör tekniska nämnden men är ändå redovisade här då de 

påverkar socialnämndens verksamhet 

SOCIALFÖR V AL TNING 

Magnus Stenmark Jenny Andersson 

Socialchef Controller 
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Bilaga l 

f
~~~-V"!."'~~-~·r~"4.....,-,~~·-··'- --~...--···•--=--r~c-. 
lt': _-,, "--:· .. ·.. ~ ~- . ~ ... ·. . .. · . Il ' • • • - "·- l 

• •'· ·V r .. • , : · • • ·· · · · · Ar Ar Ar · 
. Ansvarsomrade _ Ansvar Bud<Jet Pro nos .Diff 

40 Niimnd 400 Niimnd 631 431 200 

Summa Niimnd 631 431 200 

41 Fiirvn ltningsledning 41 O Förvaltningsledning 8 080 5 380 2 700 

Summa Fiirvaltningslcdning 8 080 5 380 2 700 

42 Myndighel 420 Myndighel 30 174 35 074 -4 900 

Summa M~·ndighct 30 174 35 074 -4 900 

43 Cenlndt stöd 430 Centrall stöd 8 183 7 153 l 030 

Summa Centralt stöd 8 183 7153 l 030 

44 V ör d och omsorg 440 Vård och omsorg 7 878 6 328 l 550 

44 Vflrd och omsorg 441 Hemtjänst Herrljunga Landsbygd Il 788 Il 988 -200 

44 V t1rd och omsorg 442 Hemtjänst Herrljunga tätort 12 434 Il 534 900 

44 Vörd och omsorg 443 Hemtjänst Ljung 14 722 14 972 -250 

44 V5rd och omsorg 444 Stöd i ord boende 8 616 9 616 -1 000 

44 Vård och omsorg 445 Hagen säbo 19 225 19 525 -300 

44 V 5rd och omsorg 446 Hemgården demens lO 798 lO 798 o 
44 V öre! och omsorg 44 7 Hälso och sjukvård 17 295 19 595 -2 300 

44 V ii r d och omsorg 448 Hemgården omvårdnad 12 799 12 949 -150 

Summa Vård och omsorg 115 555 117 305 -1 750 

46 Socialt stöd 460 Socialt stöd 2 280 l 980 300 

46 Socialt stöd 461 Funktionshinder 18 743 17 643 l 100 

46 Socialt stöd 463 IFO Verkställighet 5 201 3 751 l 450 

46 Socialt stöd 466 Ensamkommande 6 786 6 786 o 
46 Socialt stöd 467 Sysselsättning 5 59! 5 491 100 

Summa Socialt stöd 38 601 35 651 2 950 

rsu~a Soci~i;;iirind - ~ - . . 201224 ... 200 994 2;10 j 
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Bilaga 2 

Flyktingbuffert (tkr) 

IB 20180101 -24 380 

varav ensamkomna -16 903 

varav flykting -7 476 

Prognos utfall 2018 6 125 

varav ensamkomna 6 925 

varav flykting -800 

PrognosUB 20181231 -18 255 

varav ensamkomna -9 978 

varav flykting -8 276 

För 20 l S är budgeleral atl använda flyktingbufferten för ensamkommande med 3 200 Lkr. Senaste 
prognos visar all ylledigare 3 600 lkr måste las från bufferten. 

Flyktingbufferten avseende nyanlända redovisar ett överskott på ca l 200 tkr för ankomna 2013. Enligt 
beslutade rutiner ska dellaöverskoll resultatföras efter 5 år, vilket innebär atl detta resultat ska redovisas 
är 20 l S. Bufferten för nyanlända beräknas bli ca 2 000 tkr under 2018, Bufferten för nyanlända ökar med 
SOO tkr. 
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Fiirsiirjn ingsstöd 
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l 
l 

- l 

Utbetalt ekonomiskt bistånd, t kr -Budget 

Antal hushåll/personer 

llli Antal ilush,)ll 111 Antal biståndsmottagare 

Stnlistik finns nu från socinlstyrclsen men dock inte för månadernajanuari-juni 
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Hcmt.iänst 

12. 000 

10 (){)() 

8 000 

6000 

4000 

2 000 

o 

Arbetade timmar i förhållande till utförd tid 

Arbetade timmar Utförda timmar 

-Arbetade timmar Budget<,_N''Utförda timmar Budget 

Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för. 
Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid. 
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, 
restid mellan bmkare, det vi kallar kringtid. 

Den utrördn tiden h nr legatnågot över budgeterad och ser ut att fortsättapa en högre n iv a. För nll den 
ekonomiskil budgelen ska hållas krävs ntl nrbetad tid inte ökar i samma omfattning som utförd tid. dvs 
eflckl i Y ilelen måste h alla budgel och helst ligga något över. Effektivi tele n förjanuari-september har legal 
på i snitt 56(%, budgeterat är 60(X •. 
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Korttid 
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Beläggning korttid 

varav Korttid varav Växelv~rd 

varav väntar säbo -Vårddygn i Budget 

Antal platser visar inklusive de platser som förlagts till Hagen och Hemgårdens stibo . 
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50 

D 

Beläggning Furuhagen 

~aktiska V:irddygn -varddygn i Budget (8 platser) 

Endast platser pri Funthagens korttid 
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S.iukfrånvaro l Andel deltid 

12,0% 

10,0% 
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0,0% l 

90% 

80"/o 

70% 
60"/o 

50"/o 

40% 

30% 
2.0"/o 
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O% 

sjukfrånvaro % 
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2018 2017 2016 - 2015 

varav långtid >60 d 

-------

j;m feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2018 ·2015 
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ÖYcrtid 
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Övertid per månad, tkr 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2018 ·2017 2016 2015 2014 

Övertid per verksamhetsområde, tkr 

Sep On Nov Dec lan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ocr 

51 Vardoch omsorg -s2 LSS ,.,, ""·591FO -60 Flyktingmottagande 

l 

l 

J 

Statsl)idrau --Visa utfall/ vad de använts till per statsbidrag 

F .. 2018h D .. l d or ar OJan k . e stats 1 rag re vnerats: 

statsbidrag Årsbelopp Belopp per 31/10 Används till 
S t im u lansmedel 483 878 kr Utfall: O kr 
V ä l färdsteknik 

Aterbetalas Prognos: 483 878 kr 
om ej använda 
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Psykisk hälsa vuxn a 328 973 kr Utfall : 104 995 kr Personligt ombud, (den del som 

E' Prognos: 328 973 kr 
inte täcks av länsstyrelsens bidrag), 

J ytterligare insatser tillsammans 
återbetalning med Närvårdssamverkan. 

Psykisk ohälsa Barn 250 140kr l itfa ll: (J J OO h • 
och unga 

Aterbetalas Prognos : ., 

om ej använda 

Ökad bemanning 2 177 020 kr Utfall: l 659 138 kr Demenssjuksköterska, ökad 
inom Äldreomsorg bemanning hemtjänst samt 

Aterbetalas Prognos: 2177 020 kr nattpatrull 
om ej mwända 

Stärkl bemanning 900 503 kr Utfall : l 154 856 kr Administrativa tj änster inom 
Barn & unga 

Prognos : l 154 856 kr 
Myndighet 

Personligt ombud Se ovan proj psykisk Personligt ombud delas med 
hälsa vuxna Vårgårda som ansvarar för 

ansökan. 

Arbete mol hot och 109 022 kr Folkhälsosamordnaren ansvarar 
våld i nära relation och rekvirerar 

.. 
(), nga pro.Jelit med externa medel 

Projekt Belopp Används till 
POINT Lönekost11 l Utfall: 509 569 kr POINT s syfte är att via olika 

tjänst deltagaraktiviteter vägleda personer 
Prognos: 612 000 kr att hitta sin plats på 

Ersättning i arbetsmarknaden . Vägledningen 
efterskott, sker genom olika steg och metoder 

verkligkostnad och syftar till att arbete eller studier 
lättare kan påbörjas och fullföljas. 
POINT utförs i 4 steg, 
målskapande, värdegmnd,bildning 

och färdighetssteget 

steget, här erbjuds studie- och 
yrkesvägledning, friskvård samt en 
ACT -kurs. ACT handlar kort om 
att identifiera vad man tycker är 
viktigt i livet och att ta faktiska och 
konkreta steg i den riktningen. 

Värdegrundssteget handlar om all 
under en period få chans att prova 
på att vara på en arbetsplats . 

Bildningssteget får individen själv 
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välja om det är sl11dielinjen eller 
arbetslinjen som hen vill arbeta 

mot. Sista stegel är Färdighetssteget 

som är till för alt erbjuda stöd till 
dem som är i fortsatt behov m del. 
för att sedan fasas ut. 

Akli' hälsa/Ny kraft 650 000 kr Utfall: 275 60 l kr Kom-igång aktivitet för personer 
som varit utanför arbetsmarknaden 

E. J Prognos: 650 000 kr en tid och önskar att förbättra, 
återbetalning förändra eller bibehålla sin hälsa 

och livskvalitet. Lokalt utbud av 
friskvård av skilda slag som 
omfattar motion och sociala 
aktiviteter upp till l O tim/v. 
Promenader, stavgång, 
cirkel träning, individuella samtal, 
simning och medveten närvaro är 
exempel på aktiviteter att 
kombinera i en 12 veckors 
deltagande period. Målet med 
Aktiv Hälsa är att öka den fYsiska, 
psykiska och sociala hälsan fOr all 
på sikt komma nännare 
arbelsm arknaden/st11d i er. 

Ny Kran är en aktivitetmed 
individuellt valbara aktiviteter upp 
till 20 tim där fokus ligger på att 
stärka individen för att kunna 
näm1a sig arbete, praktik eller 
studier. Individuella samtal. 
gmppsamtal, föreläsningar, 
matlagning, kreativt skapande, 
arbetsträning och andra aktiviteter 
enskilt eller i gmpp är basen i 
insatsen. Deltagande beräknas pågå 
i 12 veckor. Stor vikt läggs på att 
fokusera på framtiden och vägen 
dit för att nå sina individuellt 
uppsatta mål. 
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Socialnämndens attestanter 2019 
DNR 2018-68 

Kostnadsställe 
4• samtliga kostnadsställen 

4000 Socialnämnden 

Förvaltningsledning 
4100 Förvaltningsledning 
4101 Förbundsavgifter 

4102 Bidrag till organisationer 

Centralt stöd 
4201 Stab 

4202 Förvaltningsgemensamt 

4203 System 

4205 Bemanningsenhet 

4206 Timpersonal bemanning 

4207 Bemanningspool 

4212 Administrativ enhet 

4214 Omsorgsavgifter 

4230 Färdtjänst 

4601 Alkoholtillstand 

Myndighet .. samtliga kst under Myndighet 

4210 Myndighet gemensamt 

4211 Handläggning ÄOF 

4240 LSS extern regi 

4241 Kontaktperson Sol 

4631 Handläggning BoF 

4632 Social beredskap 

Beslutsattestant 
Socialchef 

SNs ordförande 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

Vht-chef Myndighet 

Vht-chef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Upprättad: 

Beslutad : 

Senast reviderad : 

Ersättare l 
stabschef 

Socialchef 

stabschef 

stabschef 

stabschef 

V h t-chef v å r d 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 socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef Myndighet 

Vht-chef Myndighet 

Vht-chef Myndighet 

Vht-chef Myndighet 

Vht-chef Myndighet 

Bilaga l§ 119/2018-11-27 

2018-11-01 

2018-12-18 

Ersättare 2 
Vht-chef socialt stöd 

stabschef 

Vht-chef socialt stöd 
Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Socia Ich e f 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socia Ich e f 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 

Vht-chef socialt stöd 



Kostnadsställe 
4633 familjerätt/rådgivning 

4634 Barn och ungdomsvard 

4641 Handläggning Vuxen 

4644 Vuxen vård missbruk 

4650 Ekonomiskt bistand 

4664 EKB var d 

Vård och omsorg 

•• samtliga kst under Vård & Omsorg 

4400 Vård och omsorg gemensamt 

4403 Vård och omsorg i annan kommun 

4410 Hemtjänst landsbygd gemensamt 

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd 

4422 Trygghetslarm 

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort 

Beslutsattestant 
Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Enhetschef Myndighet 

Ersättare l 
Vht·chef Myndighet 

Vht·chef Myndighet 
Vht·chef Myndighet 

Vht·chef Myndighet 

Vht·chef Myndighet 

Vht·chef Myndighet 

Vht·chef vardoch omsorg stabschef 

Vht·chef vård och omsorg stabschef 

Vht·chef vård och omsorg stabschef 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 

Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 

Bilaga l§ 119/2018-11-27 

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 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Vht·chef vård och omsorg 

Vht·chef vård och omsorg 
Vht·chef vård och omsorg 

4415 Hemtjänst Herrljunga tätort gemensam Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 
4423 Nattpatrull Enhetschef Hemtjänst H·lj Tätort 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Vht·chef vård och omsorg 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Vht·chef vård och omsorg 

Enhetschef Hemtjänst H·lj landsbygd Vht·chef vård och omsorg 

4413 Hemtjänst ljung 

4414 Hemtjänst ljung a dm 

4213 Utskrivningsklara 

4440 stationsvägen gemensamt 

4441 Korttidsboende furuhagen dag 

4442 Korttidsboende furuhagen natt 

4443 Dagträff stationsvägen 

4444 Trygghetsboende 

4450 Hagen gem 

4451 Enehagen 

4452 Björkhagen 

Enhetschef Hemtjänst ljung 

Enhetschef Hemtjänst ljung 

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 Hemtjänst H·lj landsbygd Vht·chef vård och omsorg 

Enhetschef Hemtjänst H·lj Landsbygd Vht·chef vård och omsorg 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

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 värd och omsorg 



Kostnadsställe 
4453 Hagen Natt 

4454 Ekhagen 

4455 Lärkhagen 

4460 Hemgården demens gem 

4464 Hemgården Demens Dl och D2 

4466 Hemgarden Demens Cl 

4461 Hemgården omvårdn gem 

4463 Hemgården natt 

4467 Hemgården Omvårdnad C2 

4468 Hemgården Omvårdnad Al 

4469 Hemgården Omvårdnad A2 

4470 Hälso och sjukvård gem 

4471 Rehab 

44 72 sjuksköterskor dag 

4473 sjuksköterskor natt 

44 74 F o två r d 

4475 Hälso och sjukvardsmaterial 

4476 Inkontinensartiklar 

Beslutsattestant 
Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården Omv 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Enhetschef Hälso och sjukvård 

Ersättare l 
Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården Om v 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hemgården dem 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Enhetschef Säbo Hagen 

Bilaga 1 § 119/2018-11-27 

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 

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 v å r d och omsorg 

Vht-chef v å r d och omsorg 

Vht-chef v å r d och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 

Vht-chef vård och omsorg 



Kostnadsställe 
Socialt stöd 

" samtliga kst under Socialt stöd 

4600 Socialt stöd gem 

4610 Funktionshinder gemensamt 

4611 Nästegårdsgatan 

4612 Ringvägen 
4613 Ringvägen natt 

4614 Personlig assistans egen regi 

4619 Stödfamilj/Familjehem 

463S Oppenvård Bo U 

4642 Träffpunkt 

4643 Ca fe Träffpunkt 

4660 Introduktionsenheten 

4665 stationsvägen HvB 

4668 Träningslägenheter 

4670 Husansvar T ors hus 

4671 AME gemensamt 

4672 Fixartjänst 

4673 Reprisen 

4674 Arbetscenter 

4675 Arbetslaget 

4676 Bilpool 

4680 LSS p a AM E 

INVESTERINGSPROJEKT 
Inventarier 
VIVA-app 

Beslutsattestant 

Vht-chef socialt stöd 

Vht·chef socialt stöd 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Verkställighet 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

EnhetschefSysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Vht·chef vård och omsorg 

stabschef 

Ersättare l 

Vht·chef Myndighet 

Vht·chef Myndighet 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 
Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

EnhetschefSysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Sysselsättning 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

Enhetschef Funktionshinder 

stabschef 
Vht·chef vård och omsorg 

Bilaga 1 § 119/2018-11-27 

Ersättare 2 

Socialchef 

Socialchef 

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 

Socialchef 

Socialchef 



Kostnadsställe 

Gemensamma bestämmelser 

Beslutsattestant 

Socialchef är därutöver ersättarepa alla ansvarsområden ovan 

Socialchef äger ocksarätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år, 

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant. 

Ersättare l 

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. 

Bilaga l§ 119/2018-11-27 

Ersättare 2 



Socialnämndens attestanter 2019 
DNR 2018-68 

Kostnadsställe 
4* samtliga kostnadsställen 

4000 Socialnämnden 

Förvaltningsledning 
4100 Förvaltningsledning 

4101 Förbundsavgifter 

4102 Bidrag till organisationer 

Centralt stöd 
4201 Stab 

4202 Förvaltningsgemensamt 

4203 System 

4205 Bemanningsenhet 

4206 limpersonal bemanning 

4207 Bemanningspool 

4212 Administrativ enhet 

4214 Omsorgsavgifter 

4230 Färdtjänst 

4601 Alkoholtillstånd 

Myndighet 

samtliga kst under Myndighet 

4210 Myndighet gemensamt 

4211 Handläggning AOF 

4240 LSS extern regi 

4241 Kontaktperson Sol 

4631 Handläggning BoF 

4632 Social beredskap 

Beslutsattestant 
Magnus stenmark 

SNs ordförande 

Magnus Stenmark 

Magnus Stenmark 

Magnus Stenmark 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 
Jurgita Jonsson 

Upprättad: 

Beslutad: 

Senast reviderad: 

Ersättare l 
Linnea Holm 

Magnus stenmark 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

An i ko Andersson 

An i ko Andersson 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Ch ristina Mattelin 
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Ersättare 2 
Je n nie Turunen 

Linnea Holm 

Jennie Turune n 

Jennie Turune n 

Jennie Turunen 

2018-11-01 

2018-12-18 

Magnus Stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus Stenmark 

Magnus Stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 



Kostnadsställe 
4633 Familjerätt/rådgivning 

4634 Barn och ungdomsvård 

4641 Handläggning Vuxen 

4644 Vuxen vård missbruk 

4650 Ekonomiskt bistånd 

4664 EKB v å r d 

Vård och omsorg 
44* samtliga kst under Vård & Omsorg 

4400 Vård och omsorg gemensamt 

4403 Vård och omsorg i annan kommun 

4410 Hemtjänst Landsbygd gemensamt 

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd 

4422 Trygghetslarm 

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort 

Beslutsattestant 
Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

Jurgita Jonsson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Michaela Hektar 

4415 Hemtjänst Herrljunga tätort gemensam Michaela Hektar 
4423 Nattpatrull 

4413 Hemtjänst Ljung 

4414 Hemtjänst Ljung a dm 

4213 Utskrivningsklara 

4440 stationsvägen gemensamt 

4441 Korttidsboende Furuhagen dag 

4442 Korttidsboende Furuhagen natt 

4443 Dagträff stationsvägen 

4444 Trygghetsboende 

4450 Hagen gem 

4451 Enehagen 

4452 Björkhagen 

Michaela Hektar 

Carina Öman 

Carina Öman 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Ersättare l 
Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Christina Mattelin 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Linnea Holm 

Michaela Hektar 

Michaela Hektar 

Michaela Hektar 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Johan Unehed 
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Ersättare 2 
Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turunen 

Jennie Turune n 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Magnus stenmark 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 



Kostnadsställe 
4453 Hagen Natt 

4454 Ekhagen 

4455 Lärkhagen 

4460 Hemgården demens gem 

4464 Hemgården Demens Dl och D2 

4466 Hemgården Demens Cl 

4461 Hemgården omvårdn gem 

4463 Hemgården natt 

4467 Hemgården Omvårdnad C2 

4468 Hemgården Omvårdnad Al 

4469 Hemgården Omvårdnad A2 

4470 Hälso och sjukvård gem 

4471 Rehab 

4472 sjuksköterskor dag 

4473 sjuksköterskor natt 

4474 Fotvård 

4475 Hälso och sjukvårdsmaterial 

4476 Inkontinensartiklar 

Beslutsattestant 
Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Peter Gustavsson 

Ersättare l 
Johan Unehed 

Jo ha n Unehed 

Jo ha n Unehed 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Johan Unehed 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Siv Hagengrinder 

Bilaga l § 119/2018-11-27 

Ersättare 2 
Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

An i ko Andersson 

An i ko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 

Aniko Andersson 
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare l Ersättare 2 
Socialt stöd 

46• samtliga kst under Socialt stöd J en nie Turune n Christina Mattelin Magnus stenmark 

4600 Social t stöd gem Jennie Turunen Christina Mattelin Magnus Stenmark 

4610 Funktionshinder gemensamt Carin Löfving Pernilla Nordberg Jennie Turune n 

4611 Nästegårdsgatan Carin Löfving Pernilla Nordberg Jennie Turunen 

4612 Ringvägen Carin Löfving Pernilla Nordberg Jennie Turunen 
4613 Ringvägen natt Carin Löfving Pernilla Nordberg J en nie Turunen 

4614 Personlig assistans egen regi Carin Löfving Pern illa Nordberg Jennie Turunen 

4619 stödfamilj/Familjehem Carin Löfving Pernilla Nordberg Jennie Turune n 

4635 Öppenvård BoU Paulina Svensson Pernilla Nordberg Jennie Turunen 

4642 Träffpunkt Paulina Svensson Pernilla Nordberg J en nie T urunen 

4643 Ca fe Träffpunkt Paulina Svensson Pernilla Nordberg Jennie Turunen 

4660 Introduktionsenheten Paulina Svensson Pern illa Nordberg Jennie Turunen 

4665 stationsvägen HvB Paulina Svensson Pernilla Nordberg Jennie Turune n 

4668 Träningslägenheter Paulina Svensson Pernilla Nordberg Jennie Turunen 

4670 Husansvar T ors hus Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turunen 

4671 AME gemensamt Pernilla Nordberg Carin Löfving Je n nie Turunen 

4672 Fixartjänst Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turunen 

4673 Reprisen Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turunen 

4674 Arbetscenter Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turunen 

4675 Arbetslaget Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turune n 

4676 Bilpool Pernilla Nordberg Carin Löfving Jennie Turune n 

4680 LSSpå AME Pern illa Nordberg Carin Löfving Jennie Turunen 

INVESTERINGSPROJEKT 
Inventarier Aniko Andersson Linnea Holm Magnus Stenmark 

VIVA-app Linnea Holm An i ko Andersson Magnus Stenmark 



Kostnadsställe 

Gemensamma bestämmelser 

Beslutsattestant 

Magnus stenmark är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan 

Ersättare l 

Magnus Stenmark äger ocksarätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande ar, 

Socialnämndens ordförande utses ocksa till beslutsattestant 

Ordföranden kan vid övriga attestanter> förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att 

kommunens betalningsskyldigheter fullgör>. 

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen. 
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