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Månadsuppföljning per 2020-10-31 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 11 750 tkr per 2020-10-31 för helår 
2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. 
Övriga verksamheter visar en prognos på 12 950 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06 
Månadsrapport per oktober 2020. 
 
Förslag till beslut 
Månadsuppföljningen godkänns.   
 
 
Linn Marinder 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 
Kommunstyrelsen 

Ärende 3



 

 
SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN 
Linn Marinder 

 
Tjänsteskrivelse  
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Bakgrund 
Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en 
månadsuppföljning som ska presenteras nämnden. Vid prognostiserat underskott ska 
åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade 
åtgärder ska redovisas. Arbetet gällande åtgärder och handlingsplan sker kontinuerligt.  
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober enligt 
ekonomistyrningsprinciperna. Socialförvaltningen kommer att göra detta oftare under 2020.  
 
Ekonomisk bedömning 
Med oktober månads utfall som grund har en helårs prognos upprättats, som visar på ett 
underskott på 11 750 tkr. Förvaltningen jobbar vidare med att hushålla med och optimera 
tilldelade resurser för 2020, för att sträva mot en budget i balans. 
 
Samverkan 
Samverkas den 9:e november 2020. 
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Sammanfattning 
 

Prognosen per den siste oktober visar på ett underskott på 11 750 tkr för socialförvaltningen för helår 
2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultat förs 2020. Övriga 
verksamheter visar en prognos på – 12 950tkr. Prognosen har förbättrats med 1 150 tkr jämfört med 
prognosen per september. De minskade kostnaderna härleds till förvaltningsledning, myndighet och vård 
och omsorg.   

Från och med november så hyr inte socialförvaltningen in några konsulter. Hälso- och sjukvård har klarat 
sig utan konsulter en tid och de sista på myndighet avslutades per den siste oktober.  

Regeringen gick under vecka 45 ut med att ytterligare medel skulle avsättas till bland annat kommuner 
för ökade kostnader i och med pandemin. Det är fortfarande oklart ifall dessa medel även kommer att 
gälla den första ansökningsomgången per augusti. Därav har vi kvar tidigare prognos att vi endast får 
ersättning för 89% av de medel vi ansökt hittills. Intäktsminskningen ligger med i prognosen för 
respektive enhet, och inte under förvaltningsledningen som i den senaste prognosen.  

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det råder anställnings- och inköpsstopp. 
Hela förvaltningen jobbar för att minska den prognostiserade underskottet för 2020 och därmed också 
skapa bättre förutsättningar inför 2021.  

Driftredovisning 

Prognos  
Som belastar resultatet 

 

 

FÖRV RSUM
År 

Budget
År 

Prognos
År 
Diff

4 Socialnämnd 1 Intäkter -77 254 -78 888 1 634
4 Socialnämnd 3 Personalkostnader 175 261 183 035 -7 774
4 Socialnämnd 4 Lokalkostnader, energi, VA 10 276 10 898 -622
4 Socialnämnd 5 Övriga kostnader 101 097 106 085 -4 988
4 Socialnämnd 6 Kapitalkostnad 323 323 0

Nettokostnad 209 703 221 453 -11 750
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Redovisning av orsaker och åtgärder 

Socialnämnd 
Prognos: i enlighet med budget 

 

Förvaltningsledning 
Prognos: + 300 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Systemkostnaden för Viva blir dyrare än budgeterat, dessutom tillkommer kostnader för FVM 
och HSL kalender.  Personalkostnaderna på förvaltningsledningen och staben prognostiseras överskjuta 
budgeten med 250 tkr, på grund av högre lönenivåer avseende nya verksamhetschefer samt fd stabschef, 
jämfört med budget. En tillkommande 25% tjänst med uppdrag att se över och organisera 
socialförvaltningens samlade lägenhetsbestånd finns ej med i budget.  De ökade personalkostnaderna 
samt systemkostnaderna finansieras av bufferten. Den utbildningspott som var avsatt för hela 
förvaltningen på 550 tkr, kommer endast att utnyttjas med 250 tkr. Detta har till stor del att göra med den 
pågående pandemin. Det fanns även avsatta medel för inköp av nya datorer, i och med caterpillar så 
kommer endast en bråkdel av dessa medel att användas, då alla datorer från och med i höst kommer att 
leasas.  

 

Vhtområde
År 

Budget
År 

Prognos
År 
Diff

10 Nämnd- och styrelseverksamhet 559 559 0
26 Miljö- och hälsoskydd 0 0 0
50 Social verksamhet gemensamt 20 171 20 071 100
51 Vård och omsorg 124 729 128 579 -3 850
52 LSS 29 022 30 222 -1 200
53 Färdtjänst 2 445 1 745 700
59 IFO 29 526 38 426 -8 900
60 Flyktingmottagande -51 -1 251 1 200
61 Arbetsmarknadsåtgärder 3 304 3 104 200

209 703 221 454 -11 750

Ansvarsområde
År 

Budget
År 

Prognos
År 
Diff

40 Nämnd 559 559 0
41 Förvaltningsledning 12 168 11 868 300
42 Myndighet 44 495 52 245 -7 750
44 Vård och omsorg 120 988 125 738 -4 750
46 Socialt stöd 31 493 31 043 450

209 703 221 453 -11 750
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Myndighet övergripande 
Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger 
ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för 
samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, 
försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i 
Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i 
familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, 
mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter 
ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett 
beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas 
mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och 
liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten. Inom verksamheten finns även omsorgsavgifter, 
färdtjänst samt den administrativa enheten. Från och med januari har verksamheten delats in i två olika 
ansvarsområden, Myndighet vuxen samt Myndighet barn och familj. 

Prognos: +550 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Högre omsorgsavgifter än budgeterat, främst på grund av utökat behov av hemtjänst, men även i 
och med den nya avdelningen Solhagen.  Prognosen för kostnaderna avseende färdtjänst fortsätter att 
minska i och med den pågående pandemin. Färdtjänst inklusive Riksfärdtjänst visar nu på en kostnad 
som är 700 tkr lägre än budgeterat. Den tillsatta projektledartjänsten kommer att finansieras med 
statsbidrag under 2020. 

 

Myndighet Vuxen 
Prognos: + 750 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Verksamheten jobbar aktivt med att se över sina placeringar och främsta anledningen till 
överskottet är att en placering har tagits hem och avslutats i början av året. Personalkostnaderna 
överskrider budget, men prognosen för dessa har förbättrats sedan föregående månad. Den konsult som 
stöttat upp verksamheten är nu avslutad. Minskade missbruksplaceringar förbättrar prognosen.   

  

Myndighet Barn och Familj 
Prognos: - 9 050 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Den förbättrade prognosen härrörs till lägre personalkostnader, bland annat på grund av att en del 
av en tjänst finansieras med statsbidrag, men också på grund av minskade kostnader för placeringar, till 
följd av att en institutionsplacering har avslutats. Flera placeringar finansieras fortsatt av EKB medel. 
Dessa motsvarar en kostnad på 2 962 tkr. Kostnaden för dessa ligger alltså utanför det prognostiserade 
underskotten på 7 150 tkr som avser placeringar inom barn och familj. 3 111 tkr sköts till budgeten från 
trygghetsfonden i somras.    

Åtgärd: Arbetet med Framtidsresan fortsätter och det är fortsatt stort fokus på att undvika utökade 
placeringskostnader samt att skapa en trygg och stabil organisation.  
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Gemensam verksamhet vård och omsorg 
Prognos: + 1 500 tkr, försämrad prognos 

Orsak: Prognosen försämras marginellt, men det stora överskottet härrör fortsatt till att lägre kostnader 
förs om till framför allt hemtjänstenheten i Ljung. Matdistribution har ett fortsatt överskott på 150 tkr och 
personalkostnaderna drar över mot budget, enligt tidigare prognoser.   

 

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd 
Prognos:  -1 800 tkr, försämrad prognos 

Orsak: Hemtjänsten totalt (inklusive vård och omsorg gemensamt) har ett totalt underskott på 100 tkr. 
Detta är en försämring med 100 tkr jämfört med föregående månads prognos. Enheterna landsbygd och 
tätort förbättrar sina prognoser, medan enheten i Ljung har alldeles för få utförda timmar jämfört med 
budget, detta leder till en lägre intäkt, det vill säga ett underskott i Ljung, men en minskad kostnad för 
vård och omsorg gemensamt. Notera att det under året har tillförts medel från Trygghetsfonden på 1 000 
tkr till hemtjänsten, vilka är inkluderade i prognosen.  

Åtgärd: Det är ett mycket stort fokus på att se till att omfördela personal till de enheter som har ett högt 
brukarbehov och därmed behöver mer personal, jämfört med de enheter som har ett minskat behov. Det 
är av största vikt med följsamhet och att inte extra vikarier tas in istället för att använda sig av befintlig 
personal genom att samplanera.  

 

Översikt över den totala prognosen för hemtjänsten 

Stöd i ordinärt boende 
Verksamheten inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, Hagen natt, utskrivningsklara och timpersonal 
bemanning.  

Prognos: - 1 300 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Det har varit hög belastning och ökad vårdtyngd fram till sommaren på korttidsenheten, men det 
har stabiliserat sig under hösten. Korttidsenheten prognostiseras ett underskott på 950 tkr på helår. Hagen 
natts prognos är marginellt försämrad med ett totalt underskott på 850 tkr i och med den nyöppnade 
Solhagen. Kostnader som har uppkommit på grund av pandemin, såsom externa köpta korttidsplatser har 
prognostiserats med en motsvarande intäkt från staten. Kostnaderna för utskrivna, ej hemtagna patienter 
har ökat på underskottet och beräknas dra över budget med 350 tkr. Ovan till trots så har prognosen 
förbättrats med 250 tkr jämfört med septembers utfall. Detta beror på fortsatt minskade kostnader för 
bemanningen samt budgeterad timpersonal som inte har nyttjats i samma utsträckning som budgeterat till 
följd av bland annat heltidsprojektet, vilket innebär en minskad kostnad med 400 tkr jämfört med budget. 
Personalen på Dagträffen har också omfördelats då denna verksamhet varit stängd, vilket ger en positiv 
avvikelse mot budget med 300 tkr.  

Prognos
VoO gem 1700
Landsbygd 100
Tätort 500
Ljung -2400
Hemtjänsten totalt (tkr) -100
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Åtgärd: Arbetade timmar analyseras och följs upp, även schemat ses över för att optimera 
personalstyrkan. Fortsatt kostnadsmedvetenhet råder, då det är anställnings- och inköpsstopp i 
förvaltningen.  

 

Särskilt boende, Hagen och Hemgården 
Prognos: -2 450 tkr, förbättrad prognos 

Orsak: Ny avdelning, Solhagen är öppnad i Ljung. Enheten har 7 platser och öppnades i mitten på april. 
Den prognostiserade kostnaden för Solhagen är totalt 2 900 tkr (850 tkr av dessa avser nattpersonal och 
är prognostiserade under stöd i särskilt boende). Ordinarie avdelningar på Hagen har ett totalt underskott 
till 500 tkr som grundar sig i personalkostnader i och med heltidsprojektet. Prognosen avseende dessa 
enheter har förbättrats marginellt. Hemgården demens och Hemgården omvårdnad har båda förbättrat 
respektive prognos och visar ni på ett överskott på 50 tkr på vardera enheten.   

Åtgärd: Enheterna jobbar vidare med att nå en budget i balans och hålla kostnaderna nere.  Fortsatt stort 
fokus på att se över arbetade timmar och arbeta med schemaläggning och personaloptimering. 

 

Hälso- och sjukvård 
Prognos: - 700 tkr, förbättrad prognos 

Orsak:  Prognosen för hälso-sjukvård har förbättrats med 400 tkr. Det är framför allt 
sommarbemanningen som inte blev så dyr som förväntat. Kostnaderna för inkontinensartiklar 
prognostiseras att bli lägre än budgeterat och de minskade intäkterna på Fotvården minskar inte i den 
grad som tidigare har prognostiserats. Verksamheten löper på inom befintlig personalbudget utan inhyrda 
sjuksköterskor. Det som fortsatt drar över är inhyrda hjälpmedel. Under året har det investerats i viss 
utrustning. Men de dyrare hjälpmedlen kommer behöva hyras in även framöver.  

Åtgärd: Enheten jobbar fortsatt med att se över löpande kostnader och följer upp de poster som drar över 
budget.   
 

Gemensam verksamhet Socialt Stöd 
Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig 
verksamhet enl LSS och Introduktionsenheten. Verkställighet består av Boendestöd och Stödboende, 
Träffpunkten (öppen verksamhet)  och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av 
Gruppbostad enl LSS, samt personlig assistans både intern och extern. Socialt Stöd är en 
utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden vilka då påverkar budget direkt. 

Prognos: -200 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: Ökade personalkostnader. 

Åtgärd: Kostnadsmedvetenhet, anställnings- och inköpsstopp råder i hela förvaltningen.   
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Funktionshinder 
Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppbostad. 

Prognos: + 100 tkr, försämrad prognos 

Orsak: Det har under året avslutats två assistansärenden, det har varit problematiskt att omfördela 
befintlig personal till övriga verksamheter så vissa personalkostnader har fortsatt legat kvar på 
funktionshinder. Det har under den senaste månaden även tillkommit två ärenden som är under uppstart. 
Dessa ärenden påverkar inte innevarande år till så stor del, men behöver hanteras i 2021 års budget.  

 

Verkställighet 
Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet 
Träffpunkten samt servicebostad. 

Prognos: - 1000 tkr, försämrad prognos 

Orsak: Ökade personalkostnader delvis på grund av samordnare som är flyttad från funktionshinder. 
Anledningen till det utökade underskottet är ökade personalkostnader på servicebostaden på 
Nästegårdsgatan. Kontaktpersoner och Boendestöd har ett oförändrat underskott och Träffpunkten visar 
på ett ökat överskott som ett led i att personalen har omfördelats under pandemin, då denna verksamhet 
varit stängd. 

Åtgärd: Schemaanalys har gjorts och schemat har förändrats under hösten. Personalbemanningen har 
setts över och omfördelats under senare delen av hösten.  Återhållsamhet avseende kostnader råder 
fortsatt. 

 

Sysselsättning 
Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och Introduktionsenheten. 

Prognos:  + 1 550 tkr, oförändrad prognos 

Orsak: 1 200 tkr resultat förs från 2015 års flyktinggrupp, ökade bidrag från Arbetsförmedlingen och 
ansökta projektmedel som finansierar delar av befintliga personalkostnader, bidrar också till överskottet. 
Bilpoolen visar ett överskott, samtidigt som Reprisen har lägre intäkter än budgeterat på grund av 
pågående pandemi. Eftersom Daglig verksamhet har varit stängd så är personalen omfördelad och 
personalkostnaderna på denna enhet visar ett överskott.  

Ensamkommande  
2 962 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka institutions – samt 
familjehemsplaceringar av barn och unga.  

 

SOCIALFÖRVALTNING 
Sandra Säljö   Linn Marinder  
Socialchef   Controller  
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Bilaga 1 

 

 

 

Ansvarsområde Ansvar År 
Budget

År Rev
Budget

2009
Prognos

2010
Prognos

Avvikelse 
Helår

Förändring 
prognos

Nämnd Nämnd 559 559 559 559 0 0
Summa  Nämnd 559 559 559 559 0 0
Förvaltningsledning Förvaltningsledning 12 168 12 168 12 118 11 868 300 250

Summa  Förvaltningsledning 12 168 12 168 12 118 11 868 300 250

Myndighet Myndighet 635 635 285 85 550 200
Myndighet Myndighet Vuxen 28 910 27 750 27 250 27 000 750 250
Myndighet Myndighet Barn och familj 13 188 16 110 25 460 25 160 -9 050 300
Summa  Myndighet 42 733 44 495 52 995 52 245 -7 750 750
Vård och omsorg Vård och omsorg 43 309 44 309 42 709 42 809 1 500 -100
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Landsbygd 1 382 1 382 1 382 1 282 100 100
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Tätort 4 816 4 816 4 416 4 316 500 100
Vård och omsorg Hemtjänst Ljung 1 048 1 048 2 848 3 448 -2 400 -600
Vård och omsorg Stöd i ord.boende 11 833 11 833 13 383 13 133 -1 300 250
Vård och omsorg Hagen säbo 13 512 13 512 16 112 16 062 -2 550 50
Vård och omsorg Hemgården demens 15 587 15 587 15 587 15 537 50 50
Vård och omsorg Hälso och sjukvård 20 912 20 912 22 012 21 612 -700 400
Vård och omsorg Hemgården omvårdnad 7 590 7 590 7 690 7 540 50 150
Summa  Vård och omsorg 119 988 120 988 126 138 125 738 -4 750 400
Socialt stöd Socialt stöd 2 012 2 012 2 212 2 212 -200 0
Socialt stöd Funktionshinder 15 186 15 186 14 986 15 086 100 -100
Socialt stöd Verkställighet 6 958 8 307 9 157 9 307 -1 000 -151
Socialt stöd Ensamkommande 0 0 0 0 0 0
Socialt stöd Sysselsättning 5 989 5 989 5 639 5 639 350 1
Summa  Socialt stöd 30 144 31 493 31 993 32 243 -750 -250
Summa Socialnämnden 205 592 209 703 223 803 222 653 -12 950 1 150
Resultat flyktinggrupp 2015 -1200 -1200 1 200 0
Prognos inkl flykting Belastar resultatet 222 603 221 453 -11 750 1 150

Ärende 3



  

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Sandra Säljö 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-11-02  
DNR SN 120/2019 

Sid 1 av 3    
 

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 

  

 
Konsekvensbeskrivning av 2020 års budgetutmaningar inför budget 
2021 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 
budget 2021 utifrån den handlingsplan som låg för 2020 för att hantera de i budget- och 
verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-02 
Socialnämnden § 109/2020-09-29 
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15 
 
Förslag till beslut 
Konsekvensbeskrivningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för 
budget 2021 utifrån den handlingsplan som låg för 2020 för att hantera de i budget- och 
verksamhetsplan 2020 nämnda utmaningar.  
 
Nedan är de områden socialförvaltningen bedömde som utmaningar i handlingsplan 2020 
och som konsekvensbeskrivs inför budget 2021. 
 
Ökade placeringar 
Till budgeten 2021 har extra medel tillsatts för placeringar; 1,3mkr till 
familjehemsplaceringar och 200tkr till öppenvårdsinsatser. Trots de tillsatta budgetmedlen 
finns fortsatt en oro inför budget 2021 då det ej finns medel avsatta för tillkommande 
placeringar samt för att de tillsatta medlen för öppenvårdsinsatser ej bedöms som 
tillräckliga för att fullt ut möjliggöra den omställning av insatser som förvaltningen har som 
mål. 
 
Öppenvårdsinsatser 
Förvaltningens mål är att kunna erbjuda ett större utbud av kvalitativa och evidensbaserade 
insatser inom ramen för vår egen verksamhet istället för att köpa kostsamma insatser 
externt. Förändringen kommer att medföra ökade kostnader för öppenvårdsinsatser men 
dessa kostnader kommer till stor del kompenseras av att vi får minskade kostnader för 
köpta externa insatser som dessutom är väsentligt högre än kostnaderna för 
öppenvårdsinsatser i egen regi. Under omställningsfasen kommer dock kostnaderna totalt 
sett öka. Vi behöver under en begränsad period utbilda och tillsätta resurser så vi kan 
verkställa insatser inom ramen för vår egen verksamhet. Först därefter kan vi förvänta oss 
en tydlig minskning av kostnaderna för externt köpta insatser och en minskning av antalet 
vårddygn och placeringar på HVB och SiS. 
 
Placeringar 
Om ytterligare placeringar tillkommer har förvaltningen inte budgetmedel för det. 
Räkneexempel: en placeringskostnad för en ungdom på SIS institution motsvarar en 
kostnad på 1,2mkr för 6 månader. Förvaltningen har även en tillkommande ökad kostnad 
för vuxenplacering enl LSS som löper in i 2021. 
 
 
Ökade behov inom hemtjänst 
Utmaningen under 2020 med ökat behov av hemtjänstinsatser var delvis kopplat till bristen 
på SÄBO platser. När förvaltningen öppnade en ny enhet Solhagen har behov av hemtjänst 
minskat samt att hemtjänst området har fått tillfört 650tkr för att klara en budget i balans. 
Förvaltningen räknar därmed att fortsatt ha en budget i balans inför 2021. 
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Ökad färdtjänst 
Om resandet återupptas i samma utsträckning som under 2019 kommer förvaltningen ej ha 
en budget i balans 2021. Fortsätter resandet i samma utsträckning och mönster som under 
2020 håller budgeten även 2021. Resemönstret är till stor del avhängigt utvecklingen av 
pandemin och kan därför inte prognostiseras med någon större säkerhet. 

 
Heltidsprojektet 
Förvaltningens utmaning avseende heltidsprojekt är avhängigt att vikariekostnaderna 
minskar i samma takt som heltidsanställningar införs. Alla chefer skall skickliggöras i 
schemaläggning och bemanningsplanering. Planer finns på att samlokalisera planerare och 
bemanningsenheten för att nå bästa möjliga resultat avseende resursoptimering.   
 
Tomhyror 
Förvaltningen har under 2020 förhandlat bort tomhyrorna avseende servicelägenheterna i 
Ljung samt skapat en struktur och kontroll över samtliga hyreskontrakt.  

 
Minskat antal särskilt boendeplatser 
Socialnämnden beslutade i maj 2019 att minska antalet särskilt boendeplatser med 8 
lägenheter för att kunna flytta korttidsenheten från Stationsvägen Ljung till Hagen, därefter 
ökade kön till särskilt boende med 13 personer. Socialförvaltningen har under 2020 öppnat 
en enhet för SÄBO platser där ramtilldelningen inte räcker till och inför 2021 saknas ca 
2mkr. Med aviserade statsbidrag till äldreomsorgen räknar förvaltningen dock med att nå 
en budget i balans. 

 
Systemkostnader 
Förvaltningens kostnader för införandet av nya system samt uppdatering av gamla system 
har under 2020 täckts främst med statsbidrag. Det har inte aviserats om att nya statsbidrag 
utgår under 2021. Licenskostnader kvarstår och budgetmedel omfördelas med 350 tkr till 
Appva, Time care och Viva, budgetmedel saknas till hotellås, Framtidens vård plattform 
(FVM) och vårt bemanningsverktyg - TES kalender; 

• Appva 144tkr 
• Hotellås kostnad oklar 
• Uppdatering Time care 90tkr 
• Viva 100tkr 
• FVM kostnad oklar 
• TES kalender för hälso- och sjukvårdspersonal pausad 

 
Konsultkostnader 
Under förutsättning att patient och brukarsäkerheten inte riskeras skall konsulter inte tas in 
då förvaltningen har rekryterat både sjuksköterskor och socionomer. 
 
Samverkan 
Ärendet samverkades på FSG den 9 november 2020. 
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Uppdrag från kommunfullmäktige angående hantering av 
socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 
2020-07-31 

 
Sammanfattning 
Frågan om hantering av nämndens underskott har varit uppe för beslut ett flertal gånger (se 
beslutsunderlag). 
 
I socialnämndens månadsrapport per den 2020-10-31 framgår följande: 

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 11 750 tkr. Prognosen har 
förbättrats med 1150 tkr jämfört med prognosen per september. 
 
Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det råder anställnings- 
och inköpsstopp. Hela förvaltningen jobbar för att minska den prognostiserade 
underskottet för 2020 och därmed också skapa bättre förutsättningar inför 2021.  

 
Presidiet vill återigen peka på den text som finns i Delårsrapport 2020-08-31: 

Förvaltningsledningen behöver också få tid och utrymme att arbeta mer 
strategiskt för att bättre kunna planera och för en mer effektiv verksamhet.  
En översyn av hela förvaltningens verksamheter pågår för att hitta 
samarbetsområden och för att klara en budget i balans 2021. 

 
Beslut fattat i socialnämnden (SN § 109/2020-09-29) utifrån beslut i kommunfullmäktige 
(KF § 104/2020-09-15): 
1. Förvaltningen uppmanas arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då 

underskottet påverkar 2021 års verksamhet negativt. 
2. De extra pengar som beviljats 2020. 4,1 miljoner kronor ska i huvudsak används till att 

- Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs. 
- Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och 
långsiktigt. 

3. Konsekvensbeskrivning av årets handlingsplan upprättas inför 2021.  
 

Beslut fattat i kommunfullmäktige (KF § 124/2020-10-19) 
Socialnämnden uppmanas att: 
-  Arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 2021 års 

verksamhet negativt. 
- Skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs. 
-  Den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och långsiktigt. 
-  Presentera de åtgärder och konsekvenser därav som måste vidtas för att få budget i 

balans 2021. 
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Presidiet noterar att punkt 1-2 i SN § 109/2020-09-29 är likalydande med punktsats 1-3 i 
KF § 124/2020-10-19. Därför omfattar förslag till beslut nedan endast den sista 
punktsatsen. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-11-11 
Kommunfullmäktige § 124/2020-10-19 
Socialnämnden § 109/2020-09-29 
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15 
                               
Förslag till beslut 
1.  Förvaltningen får i uppdrag att presentera de åtgärder och konsekvenser som måste 

vidtas för att få budget i balans 2021. 
2. Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde i januari 2021. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
Eva Larsson (C)    Anette Rundström (S) 
Socialnämndens ordförande   Vice ordförande   
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Begäran om yttrande över rekommendationer i revisionsrapporten- 
Upphandling och inköp 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden ges möjlighet att yttra sig till revisorerna över granskningsrapporten 
avseende upphandling och inköps rekommendationer till beställande nämnder. 
 
Socialnämnden har inget att invända eller tillföra till rekommendationerna. Socialnämnden 
anser att rekommendationerna är bra.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12 
Yttrande daterat 2020-11-12 
Granskningsrapport från Deloitte daterad 2020-09-30 
 
Förslag till beslut 
Föreslaget yttrande godkänns och lämnas till revisorerna.  
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 

 
Expedieras till:  
För kännedom till: 

Revisorerna 
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Bakgrund 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Herrljunga kommun genomfört en 
granskning avseende upphandling och inköp i Herrljunga kommun. Granskningens syfte 
var att undersöka om kommunstyrelsen och nämndernas upphandlingsarbete var 
ändamålsenligt utifrån gällande lagar och riktlinjer. 
 
Deras sammanfattande bedömning var att servicenämndens, kommunstyrelsens och 
nämndernas hantering av upphandling utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
de kommunala riktlinjerna delvis är ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är 
helt tillfredställande. Mot bakgrund av detta ges rekommendationer för att komma tillrätta 
med ovanstående brister både till servicenämnden, kommunstyrelsen och till beställande 
nämnder. Det är dessa rekommendationer till beställande nämnder som socialnämnden i 
detta yttrande ombeds lämna sin syn på. 
 
Rekommendationerna till beställande nämnder är följande: 
- Överväga att minska antalet delegationer samt tillhörande beloppsgränser avseende 

upphandling i sina delegationsordningar. 
- Säkerställa att beloppen i nämndernas delegationsordning hänvisar till rätt års 

gränsvärde för direktupphandling 
- Tillse att anställda som genomför upphandlingar och inköp har adekvat kompetens och 

fått tillräckligt med utbildning 
- Se till att verksamheterna följer lagstiftning och fastställda interna riktlinjer inom 

upphandlingsområdet samt säkerställa att det finns underlag för samtliga upphandlingar 
 

Ärende 6



 
YTTRANDE  

  2020-11-12 
  DNR SN 117/2020 706  

  Sida 1 av 1 
 

Revisorerna i Herrljunga kommun 
 

Socialnämndens yttrande över rekommendationer i revisionsrapporten 
Upphandling och inköp 

Socialnämnden ges möjlighet att yttra sig till revisorerna över granskningsrapporten avseende 
upphandling och inköps rekommendationer till beställande nämnder. 
 

• Beställande nämnder rekommenderas överväga att minska antalet delegationer samt 
tillhörande beloppsgränser avseende upphandling i sina delegationsordningar 

• Beställande nämnder rekommenderas säkerställa att beloppen i nämndernas 
delegationsordning hänvisar till rätt års gränsvärde för direktupphandling 

• Beställande nämnder rekommenderas tillse att anställda som genomför upphandlingar 
och inköp har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning 

• Beställande nämnder rekommenderas se till att verksamheterna följer lagstiftning och 
fastställda interna riktlinjer inom upphandlingsområdet samt säkerställ att det finns 
underlag för samtliga upphandlingar 

 
Socialnämnden har inget att invända eller tillföra till rekommendationerna. Socialnämnden 
anser att rekommendationerna är bra.  
 
 
 
 
 
 
Sandra Säljö   Eva Larsson 
Socialchef   Ordförande socialnämnden 
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Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anropsstyrd 
närtrafik för pensionärer 

 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i motion inkommen 2020-10-12 föreslagit att 
den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för pensionärer över 65 år.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning (KF § 132/ 
2020-10-19).  
 
Närtrafik är kollektiv trafik för den som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom och 
den ingår i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvar för ärenden som rör den allmänna 
kollektivtrafiken åvilar kommunstyrelsen. Socialnämnden ansvarar enligt kommunens 
reglemente för färdtjänst som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. 
Socialförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12 
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19 
Motion inkommen 2020-10-12 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 132/2020-10-19. 
2. Kommunfullmäktige föreslås överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Mariana Andersson 
Handläggare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
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Avvecklande av verksamheten Träffpunkten 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under 2019-2020 sett över alla enheter inom organisationen för att 
optimera samtliga resurser och omfördela dem utifrån ekonomiska förutsättningar och 
behov.  
 
Socialförvaltningen föreslår utifrån behovsbilden att avveckla verksamheten Träffpunkten. 
Förvaltningen bedömer att behoven kan tillgodoses på annat sätt. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-04 
 
Förslag till beslut 
Verksamheten Träffpunkten avvecklas. 
 
Jennie Turunen 
Verksamhetschef Socialt stöd 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Bakgrund 
Träffpunkten är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Träffpunktens 
primära uppdrag är att medverka till en meningsfull vardag för de som besöker 
verksamheten och social samvaro är utgångspunkten i de aktiviteter som utförs. 
Träffpunkten serverar även lunch varje vardag och anordnar luncher vid högtider tex 
julbord och påsklunch. Det har varit ett mycket uppskattat inslag för de personer som 
besöker verksamheten. 
 
Då Träffpunkten är en öppen verksamhet behöver de enskilda inte ha ett biståndsbeslut från 
handläggare för att få gå dit utan verksamheten är öppen för den som så vill besöka. 
Verksamheten är därmed inte en lagstadgad insats som socialförvaltningen enligt lag måste 
tillhandahålla.  

 
Besöksunderlaget till Träffpunkten har under flera år legat på samma nivå med mindre än 
tio personer som besökt verksamheten regelbundet. Då verksamheten inte har lyckats nå ut 
till en bredare målgrupp behöver förvaltningen se över på vilket sett socialtjänsten kan nå 
ut till flera. 
 
Träffpunkten har varit tillfälligt stängd sedan april utifrån rådande pandemi. Effekterna av 
att Träffpunkten är stängd är flera och för några av de som besöker verksamheten 
regelbundet har det varit en saknad. En del personer har hittat andra sammanhang att vara i, 
enskilda har sökt sig till andra redan befintliga strukturer i samhället. En del individer har 
fått en utökning av andra biståndsbedömda insatser för att möta behov av t.ex. socialt 
sammanhang. Förvaltningen bedömer att en biståndsbedömd insats ger den enskilda ett 
annat mervärde då biståndsbedömda insatser följs upp och utvärderas. Förvaltningens 
personal har då utifrån andra resurser möjlighet att arbeta mer motiverande och stärka 
individen till att bli så självständig som möjligt.  
 
Eftersom besöksunderlaget över lång tid varit väldigt litet måste förvaltningen se över om 
verksamheten är möjlig att fortsätta bedriva då den endast ger mervärde åt ett fåtal 
individer. Förvaltningen har inte motsvarande verksamhet för andra målgrupper som har 
behov av förebyggande insatser och förvaltningen har svårt att motivera att en verksamhet 
som endast når ett fåtal kan prioriteras när de tilldelade resurserna är så begränsade. 
Behoven av förebyggande insatser är stora i kommunen och förvaltningen behöver nå ut till 
en större målgrupp. 
 
Bedömning 
Förvaltningen bedömer att behovet av tex social samvaro kan tillgodoses på annat sätt. Att 
de individer som sökt sig till Träffpunkten får stöd i att hitta andra sammanhang i samhället 
och på så sätt bli en del av en redan befintlig gemenskap och inte riskerar att fastna i en 
samvaro som inte verkar utan socialförvaltningens regi.  Förvaltningen bedömer att det i 
vissa fall kan vara en risk med en öppen verksamhet dit enskilda går och istället inte söker 
stöd och hjälp som hen kan ha rätt till i ett biståndsbedömt beslut, tex att bryta social 
isolering och motverka ensamhet. 
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Förvaltningen ska verka för att alla människor skall bli så självständiga som möjligt utifrån 
sina egna förutsättningar och då kan en verksamhet som Träffpunkten tillfälligt men ej 
långsiktigt tillgodose det behovet.  
 
Utifrån det stora underskott som socialförvaltningen har samt att förvaltningen kan möta 
behoven som Träffpunktens verksamhet ger på annat sätt, lämnar förvaltningen förslag på 
att Träffpunktens verksamhet inte fortsätter på det sätt den bedrivs idag.  
 
Förvaltningen föreslår att Träffpunkten läggs ned och att förvaltningen öppnar upp för att 
möta de enskildas behov på annat sätt. 
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Fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2021 
 
Sammanfattning 
Det har kommit in sju ansökningar om föreningsbidrag för 2021. Alla har varit fullständiga.  
Totalt omfattar ansökningarna 169 560 kr. I budget för 2021 finns det 130 000 kr att fördela 
på de ansökande.  
 
Förening Beslutat belopp 2020 Ansökt belopp Förslag 2021 
PRO Gäsene 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr 
PRO Herrljunga 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr 
BRIS Region Väst 5 000 kr 25 000 kr 5 000 kr 
SPF Seniorerna 
Knutpunkten 

5 000 kr 6 800 kr 5 000 kr 

Kvinnojouren Borås 100 000 kr 113 760 kr 
(12 kr per inv.) 

100 000 kr 

Brottsofferjouren 6 400 kr 6 400 kr 6 400 kr   
FUB 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 
Summa 130 000 kr 169 560 kr 130 000 kr 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06. 
 
 
Förslag till beslut 
1. Föreningsbidrag fördelas enligt följande: 

PRO Gäsene – 3 100 kr 
PRO Herrljunga – 4 500 kr 
BRIS Region Väst – 5 000 kr 
SPF Seniorerna Knutpunkten – 5 000 kr 
Kvinnojouren Borås – 100 000 kr 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 kr 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga – 6 000 kr 

2. Utbetalning sker senast i februari 2021. 
 
 
Mariana Andersson 
Handläggare 

 
Expedieras till: 
 
 

PRO Gäsene 
PRO Herrljunga 
BRIS Region Väst 

Ärende 9



 

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Mariana Andersson 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-11-06 
DNR 91/2020  

Sid 2 av 3 
 

 
 
 
 
För kännedom 
till: 

SPF Seniorerna Knutpunkten 
Kvinnojouren Borås 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga 
FUB Alingsås, Vårgårda,  Herrljunga  
 
 
Socialnämndens controller 
 

Ärende 9



 

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Mariana Andersson 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-11-06 
DNR 91/2020  

Sid 3 av 3 
 

Bakgrund 
Socialnämnden har i sin budget avsatt medel för att kunna stötta föreningar som inte kan 
beviljas föreningsbidrag på annat sätt inom kommunen. Riktlinjerna slår fast att bidrag 
betalas ut om följande förutsättningar uppfylls:  
 

• Föreningen får inte för sin fortsatta existens vara enbart beroende av bidrag och 
skall ha fastställt en medlemsavgift. 

• Föreningen skall vara aktiv och även orientera sig utåt. 
• Föreningen skall arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande. 
• Föreningen skall stå för nytänkande och inom sitt område hålla sig informerad om 

viktiga förändringar i omvärlden. 
• Föreningens verksamhet skall bedrivas för invånare i Herrljunga kommun. 
• Föreningens möten skall hållas regelbundet och ha ett bärande innehåll. 

 
För 2021-års föreningsbidrag har sju ansökningar inkommit, alla med fullständiga 
underlag. 
 
Fördelningsprinciperna för bidragen är att en prioritering skall ske av föreningar som direkt 
riktar sig till människor med psykiska eller fysiska funktionshinder eller/samt 
missbruksproblem och anhörigföreningar till dessa målgrupper. 
 
Ekonomisk bedömning 
I budget för 2021 finns det 130 000 kr avsatt att fördela till de föreningar som har ansökt 
om föreningsbidrag. Den totala summan på ansökta medel är 169 800 kr. 
 
Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel: 
Förening Beslutat belopp 2020 Ansökt belopp Förslag 2021 
PRO Gäsene 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr 
PRO Herrljunga 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr 
BRIS Region Väst 5 000 kr 25 000 kr 5 000 kr 
SPF Seniorerna 
Knutpunkten 

5 000 kr 6 800 kr 5 000 kr 

Kvinnojouren Borås 100 000 kr 113 760 kr 
(12 kr per inv.) 

100 000 kr 

Brottsofferjouren 6 400 kr 6 400 kr 6 400 kr 
FUB 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 
Summa 130 000 kr 169 800 kr 130 000 kr 

 
 
 

Ärende 9











Datum Aktuellt Kommunstyrelsen och 
presidieberedning

Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden Socialnämndens myndighetsutskott Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Servicenänd Ekonomi/Personal KLG Budgetprocess Internkontrollprocess

måndag 08:30 måndag/tisdag 18.30 måndag 15:00 tisdag 13:00 tisdag 09:00 onsdag 17:00 torsdag 13.00 tisdag/onsdag  tisdag/onsdag  tisdag 13.00-17.00

31-dec-20

01-jan-21 Nyårsdagen

02-jan-21

04-jan-21

05-jan-21

06-jan-21 Trettondedag jul

07-jan-21 Sista inlämningsdag/Brådskande ärende

08-jan-21

11-jan-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

12-jan-21 Kallelse/brådskande ärenden

13-jan-21

14-jan-21

15-jan-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

18-jan-21 Kallelse

19-jan-21 Presidie Sammanträde/Brådskande ärenden

20-jan-21 Inlämning

21-jan-21 Sista inlämningsdag Presidie Budgetupptakt (presidier och 
ledningsgrupp)

22-jan-21 Budgetupptakt (presidier och 
ledningsgrupp)

25-jan-21 Sammanträde Kallelse

26-jan-21 Kallelse Kallelse KLG

27-jan-21 Presidie

28-jan-21 Kallelse

29-jan-21

01-feb-21 Presidieberedning (enkel) f.m. 
& Ägardialog bolag e m

Sammanträde BN uppföljning internkontroll

02-feb-21 Sammanträde Sammanträde SN uppföljning internkontroll

03-feb-21 Sammanträde BMN uppföljning internkontroll

04-feb-21 Sista inlämningsdag Sammanträde TN uppföljning internkontroll

05-feb-21

08-feb-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00

09-feb-21 Beredning 14-16 Kallelse

10-feb-21

11-feb-21

12-feb-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

15-feb-21 Kallelse

16-feb-21 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde

17-feb-21 Sista inlämning/Presidie Presidie Presidie

18-feb-21 Sista inlämningsdag Presidie

19-feb-21

22-feb-21 Sammanträde Kallelse

23-feb-21 Sammanträde Kallelse Kallelse KLG

24-feb-21 Kallelse Kallelse Kallelse

25-feb-21 Kalllelse

26-feb-21

01-mar-21 Presidieberedning (enkel) f.m. 
& Verksamhetsdialog e.m.

Sammanträde

02-mar-21 Justering Sammanträde Sammanträde KLG

03-mar-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde

04-mar-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

05-mar-21

08-mar-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

Beredning 14-16

09-mar-21 Kallelse

10-mar-21

11-mar-21

12-mar-21 Presidie/Sista inlämning Sista inlämningsdag

Ärende 10



15-mar-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse

16-mar-21 Presidie Sammanträde KLG

17-mar-21 Sista inlämning/Presidie Presidie

18-mar-21 Sista inlämningsdag

19-mar-21

22-mar-21 Årsredovisning 2020 behandlas i 
KS

Sammanträde Sammanträde Kallelse KS Uppföljning internkontroll  KS + 
samtliga nämnder

23-mar-21 Kallelse Kalllelse

24-mar-21 Kallelse Kallelse

25-mar-21

26-mar-21

29-mar-21 Presidieberedning (enkel) Justering Sammanträde

30-mar-21 Sammanträde Sammanträde

31-mar-21 Sammanträde Sammanträde

01-apr-21

02-apr-21 Långfredag

05-apr-21 Annandag påsk

06-apr-21 Beredning 14-16 Budget heldag (politiker, 
fackliga & ledningsgrupp)

07-apr-21

08-apr-21 Sista inlämningsdag

09-apr-21

12-apr-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

13-apr-21 Årsredovisning 2020 behandlas i 
KF

Kallelse/Kungörelse Kallelse KLG

14-apr-21

15-apr-21 Sista inlämningsdag

16-apr-21 Presidie/sista inlämningsdag

19-apr-21 Kallelse

20-apr-21 Sammanträde Presidie Sammanträde

21-apr-21 Sista inlämning/Presidie

22-apr-21 Presidie

23-apr-21

26-apr-21 Sammanträde Kallelse

27-apr-21 Justering Kallelse Kallelse Presidie Presidie

28-apr-21 Kallelse Kallelse

29-apr-21

30-apr-21

03-maj-21 Sammanträde

04-maj-21 Sammanträde Sammanträde Kallelse Kallelse KLG

05-maj-21 Sammanträde

06-maj-21 Sammanträde Budget halvdag (ny 
skatteprognos & vårprop)

07-maj-21

10-maj-21 Presidieberedning (enkel) f.m. 
& Verksamhetsdialog e m

Beredning 14-16

11-maj-21

12-maj-21 Sista inlämningsdag Sammanträde (f.m.) Sammanträde

13-maj-21 Kristi himmelfärds dag

14-maj-21

17-maj-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

Kallelse/Kungörelse

18-maj-21 Kallese

19-maj-21

20-maj-21

21-maj-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

24-maj-21 Kallelse Sammanträde

25-maj-21 Presidie Sammanträde KLG

26-maj-21 Sista inlämning/Presidie Presidie

27-maj-21 Sista inlämningsdag

28-maj-21

31-maj-21 Beslut budget 2022 Sammanträde Justering Kallelse

Ärende 10



01-jun-21 Kallelse Kallelse

02-jun-21 Kallelse

03-jun-21 Kallelse

04-jun-21

07-jun-21 Sammanträde

08-jun-21 Beredning 14-16 Sammanträde Sammanträde

09-jun-21 Sammanträde

10-jun-21 Sammanträde

11-jun-21

14-jun-21 Presidieberedning (enkel)

15-jun-21 Kallelse/Kungörelse

16-jun-21

17-jun-21 Sista inlämningsdag

18-jun-21

21-jun-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

22-jun-21 Beslut budget 2022 i KF Sammanträde Kallelse KLG

23-jun-21 EV. sammanträde

24-jun-21

25-jun-21 Midsommarafton

28-jun-21

29-jun-21 Justering Sammanträde

30-jun-21

01-jul-21

02-jul-21

05-jul-21

06-jul-21

07-jul-21

08-jul-21

09-jul-21

12-jul-21

13-jul-21

14-jul-21

15-jul-21

16-jul-21

19-jul-21

20-jul-21

21-jul-21

22-jul-21 Sista inlämningsdag/Brådskande ärende

23-jul-21

26-jul-21

27-jul-21 Kallelse/brådskande ärenden

28-jul-21

29-jul-21

30-jul-21

02-aug-21

03-aug-21 Sammanträde/Brådskande ärenden

04-aug-21

05-aug-21

06-aug-21 Sista inlämningsdag

09-aug-21

10-aug-21 Presidie

11-aug-21

12-aug-21 Sista inlämningsdag

13-aug-21

16-aug-21 Extra presidieberedning (skarp) 
Sista inlämningstid 08:00

17-aug-21 Presidie/Sista inlämningsdag Kallelse Kallelse

Ärende 10



18-aug-21 Sista inlämning/Presidie

19-aug-21 Presidie

20-aug-21

23-aug-21 Kallelse Kallelse

24-aug-21 Sammanträde Sammanträde

25-aug-21 Kallelse

26-aug-21 Kallelse

27-aug-21

30-aug-21 Sammanträde Sammanträde

31-aug-21 KLG

01-sep-21 Sammanträde

02-sep-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

03-sep-21

06-sep-21 Presidieberedning (enkel) f.m. 
& Verksamhetsdialog e.m.

Beredning 14-16

07-sep-21 Kallelse

08-sep-21

09-sep-21

10-sep-21 Sista inlämningsdag

13-sep-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00

Kallelse/Kungörelse

14-sep-21 Presidie Sammanträde KLG

15-sep-21

16-sep-21 Sista inlämningsdag

17-sep-21 Presidie/Sista inlämningsdag

20-sep-21 Kallelse Sammanträde

21-sep-21 Kallelse Kallelse KLG

22-sep-21 Sista inlämning/Presidie

23-sep-21 Presidie Presidie Presidie

24-sep-21

27-sep-21 Sammanträde Kallelse

28-sep-21 Justering Sammanträde Sammanträde

29-sep-21 Kallelse Kallelse Kallelse

30-sep-21 Sista inlämningsdag Kallelse

01-okt-21

04-okt-21 Presidieberedning (enkel) f.m. 
& Ägardialog bolag e.m.

Sammanträde BN fastställer plan för internkontroll

05-okt-21 Kallesle SN fastställer plan för internkontroll

06-okt-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde BMN fastställer plan för 
internkontroll

07-okt-21 Sammanträde TN fastställer plan för internkontroll

08-okt-21 Verksamhetsplanering/budget 
beslutad av respektive nämnd för 

Sista inlämningsdag

11-okt-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

Beredning 14-16

12-okt-21 Presidie Sammanträde

13-okt-21

14-okt-21 Sista inlämningsdag

15-okt-21

18-okt-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse

19-okt-21 Kallelse Kallelse

20-okt-21 Sista inlämning/Presidie

21-okt-21 Presidie

22-okt-21 Presidie/Sista inlämningsdag

25-okt-21 Budget, internkontroll Sammanträde Sammanträde KS fastställer plan för internkontroll

26-okt-21 Sammanträde Sammanträde KLG

27-okt-21 Kallelse

28-okt-21 FN-dagen Sista inlämningsdag Kallelse

29-okt-21 Presidie Presidie

01-nov-21 Presidieberedning (enkel) Kallelse

02-nov-21 Beredning 14-16/
Justering oktober

Kallelse

03-nov-21 Sammanträde
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04-nov-21 Sammanträde

05-nov-21 Sista inlämningsdag

08-nov-21 Presidieberedning (skarp) Sista 
inlämningstid 08 00 

Sammanträde Kallelse Kallelse

09-nov-21 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde KLG

10-nov-21

11-nov-21 Sista inlämningsdag

12-nov-21

15-nov-21 Kallelse Sammanträde Sammanträde

16-nov-21 Budget antas i KF Sammanträde Kalllelse Kalllelse

17-nov-21
Ev. sammanträde

Sista inlämning/Presidie

18-nov-21 Presidie

19-nov-21

22-nov-21 Sammanträde KS fastställer internkontrollplan för 
samtliga nämnder

23-nov-21 Justering Sammanträde Sammanträde KLG

24-nov-21 Kallelse

25-nov-21 Kallelse

26-nov-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

29-nov-21 Presidieberedning (skarp) f.m. 
& Verksamhetsdialog e m

Beredning 14-16

30-nov-21 Presidie

01-dec-21 Sammanträde

02-dec-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

03-dec-21

06-dec-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse Kallelse

07-dec-21 Kallelse Kallelse

08-dec-21

09-dec-21

10-dec-21

13-dec-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde

14-dec-21 Sammanträde Sammanträde

15-dec-21 KLG

16-dec-21

17-dec-21

20-dec-21 Justering

21-dec-21

22-dec-21

23-dec-21

24-dec-21

Ärende 10











                         PROTOKOLL          
Samverkansgruppsmöte 

2020-11-09 
 
 
 
 

Sida 1 av 6 
 

              

Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2020-11-09 
Plats:  Sämsjön alt via Teams 
Tid:  kl. 10.30-12.00 
 
Närvarande 

Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Jennie Turunen 
Ellinor Dahlvid 

VC 
HR 

Ingrid Johansson,  Sveriges 
arbetsterapeuter 

  Tomas Svantesson Vision 
  Maria Eliasson  Vårdförbundet 
Sekreterare 
Mariana Andersson 

 Anna Ågestedt 
 

Kommunal 

    
 
Mötet öppnades 
Ordföranden, Jennie, hälsar alla välkomna.  
 
1. Övriga frågor 
   1.1   Ändrad nattarbetstid 
Kommunal kräver att det görs risk- och konsekvensanalyser på samtliga enheter som berörs av 
ändrad nattarbetstid. Arbetsgivaren tar med sig frågan. 

 
  1.2   Angående enhetschef i beredskap  
Vision tar upp angående enhetschef i beredskap och menar avtalet och ersättning behöver 
förtydligas. Vision kommer att träffa samtliga chefer. AG informerar att avtalet är utformat att man 
erhåller 1000 kr/månad under perioden oavsett om man har beredskapsvecka eller ej. Det har blivit 
missförstånd angående ersättning vid aktiv tjänstgöring och arbetsgivaren beklagar att det inträffat. 
Arbetsgivaren tar med sig frågan.   

 
   1.3   APL under 18 år 
Arbetsmiljöverket rekommenderar att personer under 18 år ej skall delta i nära vård av covidsjuka. 
Arbetsgivaren informerar att man fortsätter att ta emot praktikanter under 18 år och skyddsåtgärder 
ska följas. Om smitta uppkommer i får praktikanten flytta till annan enhet. Ansvaret för praktik är 
delat mellan skolan och arbetsplatsen. Praktikanter ska ej arbeta med patienter i riskklass 3. 
Arbetsgivaren informerar i ärendet. 
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  1.4   Brandsskyddsutbildning 
Sveriges arbetsterapeuter lyfter frågan om man kan ha brandsskyddsutbildning via Teams. Vision 
informerar att Räddningstjänsten planerar för detta.   

 
2. Uppföljning föregående möte 

2.1. Information – Helgbemanning vårdplanering 
Från regionen/närvårdsamverkan har meddelats att det ej kommer att ske vårdplanering under 
helgdagarna. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
   2.2   Information – Överblivet material 
Berith Källerklint, MAS har meddelat att under pågående pandemi skall allt material som varit hos 
enskild kasseras. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 

 
   2.3   Information – Ny rutin Golvlyft 
Ny rutin har utarbetats gällande hantering av Golvlyft, rutinen har godkänts av FLG. Sveriges 
arbetsterapeuter framför att man vill ta upp rutinen i arbetsgruppen innan den fastställs i FSG. 
Arbetsgivaren informerade i ärendet och rutinen skickas till arbetsgruppen för genomgång. 

 
   2.4   Information - Matsalen på Hagen 
Matsalen hålls fortfarande stängd med anledning av pandemin. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
  2.5   Information - Organisatorisk flytt av tvätten från tekniska till socialförvaltningen 
Ärendet kommer att samverkas på CSG. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 

 
3. Information – På gång 
Inget att rapportera. 
 
4. Från/till LSG/CSG 
Inget att rapportera.  

 
5. Årshjulet 

5.1. Alkohol och drogpolicy 
Enligt årshjulet är det alkohol och drogpolicy som gås igenom på APT. APT genomförs via Teams.  

 
6. Arbetsmiljö 
   6.1 Särskilda tillbud/risker 
Kommunal påtalar att det är angeläget med uppföljning av vårens tillbud angående skador av 
handsprit. Arbetsgivaren tar med detta ärende.  
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  6.2   Hantering av tillbud och skador i KIA  
Vårdförbundet efterfrågar utbildning i KIA-systemet. Arbetsgivaren informerar att detta får lyftas 
med sin chef.  

 
7. Nämnd 

7.1. Inför beslut – Månadsuppföljning per 2020-10-31 
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 11 750 tkr per 2020-10-31 för helår 2020. 1 200 
tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultat förs 2020. Övriga verksamheter 
visar en prognos på 12 950 tkr. Prognosen har förbättrats med 1 150 tkr jämfört med 
prognosen per september. De minskade kostnaderna härleds till förvaltningsledning, myndighet och 
vård och omsorg. Från och med november så hyr inte socialförvaltningen in några konsulter. Hälso- 
och sjukvård har klarat sig utan konsulter en tid och de sista på myndighet avslutades per den siste 
oktober. 
Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är därmed samverkat. 
 
   7.2   Inför beslut – Konsekvensbeskrivning av 2020 års budgetutmaningar inför budget 2021  
Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för budget 
2021 utifrån den handlingsplan som låg för 2020 för att hantera de i budget och verksamhetsplan 
2020 nämnda utmaningar. De områden som bedömts som utmaningar i handlingsplan 2020 är; 
Ökade placeringar – extra medel har tillsatts till budgeten 2021, men det finns ej medel för 
tillkommande ev. placeringar. 
Ökade behov av hemtjänst – medel har tillförts och antal säbo-platser ökat, bedöms att budgeten är i 
balans. 
Ökad färdtjänst – osäker prognos, om resandet upptas i samma utsträckning som 2019 kommer 
budgeten ej att räcka.  
Heltidsprojektet – fortsatt arbete med resursoptimering. 
Tomhyror – minskat antal blockhyrda lägenheter, bättre struktur och kontroll. 
Minskat antal särskilt boendeplatser – aviserade statsbidrag förstärker ramtilldelning för de nya 
öppnade platserna för året 2021. 
Systemkostnader – omfördelning av budgetmedel. 
Konsultkostnader – konsulter skall ej tas in. 
Tillkommande farhågor – nya lokalkostnader vid utflyttning från TB-huset samt två nya ärenden 
personlig assistans utan driftbudget.  
Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är därmed samverkat. 
 
  7.3   Information - Svar på motion om återkallande av beslutet att tillåta LOV inom hemtjänsten        
Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
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     7.4   Inför beslut – Avveckling av verksamheten Träffpunkten 
Socialförvaltningen har under 2019-2020 sett över alla enheter inom organisationen för att    
optimera samtliga resurser och omfördela den utifrån ekonomiska förutsättningar och behov. Utifrån 
den behovsbilden bedöms att behoven kan tillgodoses på annat sätt och verksamheten Träffpunkten 
kan avvecklas. Risk- och konsekvensanalys ska tas fram.  
Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är därmed samverkat. 
 
     7.5   Information – Föreningsbidrag 2021 
Förslag till fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2021 presenteras. Arbetsgivaren 
informerade i ärendet.  
         
    7.6   Information – Sammanträdesplan 2021 för socialnämnden 
Arbetsgivaren informerade i ärendet.  
 
    7.7   Information - Revidering av kontaktpolitikerskap 
 Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
  
    7.8   Information – KF § 124/2020-10-19 Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt 
månadsrapport per den 2020-07-31 
 Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
8. Verksamhetsfrågor 
      8.1   Information – Beslut utifrån nya restriktioner angående Covid 19 
Förvaltningen har utifrån de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och kommunens direktiv 
beslutat om tillämpning inom socialförvaltningens verksamheter för perioden 3 – 22 november. 
Fysiska möten ska undvikas. Antalet medarbetare på plats har begränsats främst inom Myndighet, 
telefontider har ökat och öppettiderna minskats. APT sker digitalt och inga medarbetarsamtal hålls 
under denna tid. Skyddsutrustning beställs centralt via AME. Arbetsgivaren informerade i ärendet.  
 
     8.2   Information - Dagträffen fortsatt stängd 
 Dagträffen hålls fortsatt stängd under pandemin. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
     8.3   Information - Erbjudande om influensavaccination till personal 
  Arbetsgivare erbjuder influensavaccination till all personal. Respektive personal får boka vaccination 
själv och utlägg återbetalas via uppvisande av kvitto. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
      8.4   Information - Begära in utdrag ur misstanke/belastningsregister för timvikarier 
  Vid arbete med barn krävs att personal ska uppvisa utdrag ur misstankeregister. Rutin för hantering 
av registerutdrag uppdateras. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
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      8.5    Information – Bemanningshandboken, begränsningsperiod 12v 
 I den nya schemahandläggningen enligt bemanningshandboken kommer avstämningsperiod om 12 
veckor att tillämpas. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
     8.6   Information – Samorganisering och samlokalisering av bemanningsenheten och TES-
planerare i hemtjänsten 
Arbetsgivaren föreslår att det görs en samorganisering och samlokalisering av bemanningsenheten 
och TES-planerare i hemtjänsten. Detta för att möjliggöra bättre personalplanering och nyttjande av 
befintliga personalresurser mer effektivt. Förslaget innebär att bemannings- och planeringsenheten 
organiseras under enheten Stöd i ordinärt boende, EC Christina Broberg. Systemförvaltning av TES 
flyttas till systemförvaltaren centralt i kommunen och TES-planerare blir superanvändare i 
programvaran. Risk- och konsekvensanalys görs av chef, lista med berörda personer samt karta över 
den tänkta omorganiseringen och tidsplan tas fram. Arbetsgivaren kallar därefter till förhandling 
enligt MBL § 11. Arbetsgivaren informerade i ärendet. 
 
 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Nästa möte är den 3 december kl. 13.00-15.00. 
 
 
Vid protokollet: 
Mariana Andersson 
 
 
Justeras: 
 
    
Jennie Turunen      
Herrljunga kommun     
 
 
 
      
Ingrid Johansson  Anna Ågestedt 
Sveriges arbetsterapeuter  Kommunal  
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Maria Eliasson   Tomas Svantesson 
Vårdförbundet  Vision 
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