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SN § 150    
 
Förändring av dagordningen 

 
Förslag till beslut 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ordföranden anmäler följande ärende som läggs till i dagordningen efter ärende 
2:  

• Information om lokalbyte för Individ- och familjeomsorg 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 151    
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Berith Källerklint, MAS/kvalitetssamordnare, informerar nämnden om följande:  

• En utredning har genomförts gällande en patient som skrevs ut från sin 
hemsjukvård, och några veckor senare avled. Anhöriga upplever att per-
sonens bortgång berodde på att kommunen avskrev sjukvården. Enligt ut-
redningen som genomförts har alla i kommunens verksamhet agerat i en-
lighet med rutinerna och inte gjort något fel. Det kommer därför inte gö-
ras någon anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:  

• Förvaltningen upplever att situationen är lugn avseende coronapandemin. 
Än så länge finns det ingen bekräftad smitta på kommunens särskilda bo-
enden. Det är lugnt i Herrljunga kommun överlag.   

• Verksamheten Myndighet kommer byta namn till Individ- och familje-
omsorg. Det nya namnet bedöms spegla hela verksamheten på ett bättre 
sätt.  

• Enheten verkställighet som ligger under verksamheten Socialt stöd kom-
mer att byta namn till stöd- och resursenheten. Stöd- och resursenheten 
jobbar bland annat med kontaktpersoner, ledsagare med mera.  

• Inom Individ- och familjeomsorg har ett nytt samverkansprojekt inom 
Sjuhärad inletts, MiniMaria. Det är en mottagning för barn och familjer 
med beroendeproblematik. Enskilda personer kan vända sig till MiniMa-
ria, likaså andra delar av kommunen. En dag i veckan kommer verksam-
heten finnas på plats i kommunen, i vårdcentralens lokaler.  

• Förvaltningen har haft ett inköps- och anställningsstopp under hösten som  
kommer att förlängas in i januari 2021. Det har att göra med projektet 
Heltidsresan, som inleddes 2017 då kommunfullmäktige beslutade att in-
föra heltid som norm, med deltid som möjlighet. I år har förvaltningen 
gått från 56 procent heltidsanställda till 79 procent. Tanken är att lära che-
ferna att planera ut mertiden. Många har sökt tjänstledighet för att kunna 
jobba på deltid, men många har också gått upp i tid.  

• Avtalet avseende arbetskläder har nu avslutats. Kostnaden för att avsluta 
avtalet inklusive kostnaden för nya arbetskläder blev 1 175 000 kronor. 
Kostnaden för nya arbetskläder togs centralt.  

• Avtalet för enhetschef i beredskap löper ut den 10 januari. Ett lokalt kol-
lektivavtal behöver tecknas. I avvaktan på detta finns räddningschef i be-
redskap.  

• Frågan om förflyttning av tvätteriverksamheten från tekniska förvaltning-
en till socialförvaltningen har nu samverkats på central nivå.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 152 
 
Information om lokalbyte för Individ- och familjeomsorg 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om att det finns behov av att byta 
lokaler för verksamheten Individ- och familjeomsorg. I nuläget sitter verksam-
heten i TB-huset, där det är trångbott. Det saknas plats för kontor, det saknas 
säkra flyktvägar, mötesrummen klarar inte sekretesskraven och receptionen är 
inte mottaglig för personer som kommer i kris. I nuläget slutar många i förtid för 
att arbetsmiljön är bristfällig. Christel Bergström, verksamhetschef, har tillsam-
mans med Tobias Odsvik, fastighetschef, fått i uppdrag att titta på andra lokaler i 
kommunen.  
 
Det finns en problematik i att avtalet för TB-huset gäller till år 2029. Tekniska 
förvaltningen har tillsammans med Herrljunga bostäder AB, Herbo, diskuterat 
möjligheterna att avsluta avtalet i förtid. Det kommer att bli en merkostnad som 
tas med i äskandeprocessen i början av kommande år. Ärendet kommer att tas 
upp igen på socialnämndens sammanträde i februari.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 153 DNR SN 123/2019 
 
Revidering av budget och verksamhetsplan 2021-2023 
 
Sammanfattning 
Tidigare i höstas tog socialnämnden beslut om Budget och verksamhetsplan 
2021-2023 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en 
övergripande nivå (SN § 107/2020-09-29). En mer detaljerad budget presenteras 
nu där de ekonomiska ramarna fastställs på ansvarsområdesnivå. Budget och 
verksamhetsplanen kommer också att kompletteras med ytterligare information 
avseende budgetfördelning ner på ansvarsnivå på nämnden i februari 2021.  
 
Budgeten på ansvarsområdesnivå avviker från det tidigare beslutet. Ny informat-
ion har tillkommit avseende flera händelser och förutsättningar i förvaltningens 
verksamheter, vilket har resulterat i att budgetmedlen har fördelats om inom so-
cialnämnden. Budget och verksamhetsplanen har också kompletterats med för-
valtningens farhågor och möjligheter inför verksamhetsåret 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2021-2023 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• De reviderade delarna av budgeten godkänns (de ekonomiska ramarna 
fastställs på ansvarsområdesnivå).  

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

 
Socialnämndens beslut 

1. De reviderade delarna av budgeten godkänns (de ekonomiska ramarna 
fastställs på ansvarsområdesnivå) (bilaga 1, SN § 153/2020-12-15). 

 ______ 
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SN § 154 DNR SN 120/2019 
 
Uppföljning av handlingsplan för att hantera utmaningar i bud-
get och verksamhetsplan 2020 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden gav i december 2019 socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att hantera de i budget- och verksamhetsplan 2020 nämnda ut-
maningarna för 2020 (SN § 121/2019-12-17). Den 28 januari 2020 presenterades 
handlingsplanen och nämnden beslutade då också att en uppföljning av hand-
lingsplanen skulle ske på nämndens sammanträden i mars, juni, september och 
december (SN § 5/2020-01-28). Detta är den fjärde och sista uppdateringen av 
handlingsplanen för 2020.  
 
I uppföljningen framgår det bland annat att arbetsbelastningen på myndighet ökat 
under hösten. Det gäller främst handläggning av barn-, försörjningsstöds- och so-
cialpsykiatriärenden. Ökningen beror framför allt på att det just nu finns ett fler-
tal vakanta tjänster. Verksamheten har sett till att fördela många av de olika ar-
betsuppgifterna på befintliga resurser, vilket gjort att man kunnat undvika att ta 
in ytterligare konsulter. När det gäller ökade behov inom hemtjänst finns det i nu-
läget ett underskott hos hemtjänsten men enhetscheferna jobbar på att se över 
schemastrukturen och bemanningsfördelningen för att kunna omfördela resurser-
na dit behovet finns. Antalet färdtjänstresor har under hösten fortsatt att minska. I 
frågan om heltidsprojektet har det planerats in en utbildningsinsats i TimeCare 
under vecka 50 för enhetschefer och planerare efter uppdatering av programva-
ran. Sedan i november hyrs det inte in några konsulter på myndighet. Det har inte 
hyrts in bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvård sedan i augusti. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-24 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Uppföljning av handlingsplan läggs till handlingarna. 
 

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

1. Uppföljning av handlingsplan läggs till handlingarna. 
 ______ 

  
För kännedom till:  Kommunstyrelsen 
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SN § 155 DNR SN 142/2020 
 
Schablonbelopp för LSS personlig assistans till privata utförare 
2021 
 
Sammanfattning 
Sedan 2015 har Socialnämnden beslutat att bevilja ersättning för personlig assi-
stans 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 kostna-
der samt beräknad löneökning 2021. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fast-
ställs till 294 kr/tim och gäller från den 1 januari 2021. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fast-
ställs till 294 kr/tim och gäller från den 1 januari 2021. 

______ 
 
 

 
 

 

För kännedom till:  Kommunfullmäktige 
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SN § 156  DNR SN 18/2020 
 
Attestanter 2021 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Herrljunga kommun har tillsammans med Deloitte AB genomfört 
Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår 
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska godkännas och lämnas till 
ekonomikontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-26 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för socialförvaltningen 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att 
gälla från 2021-01-01. 

• Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2021. 
 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att 
gälla från 2021-01-01 (bilaga 1, SN § 156/2020-12-15). 

2. Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2021. 
 ______ 
 
 

 

  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 10 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 157  DNR SN 80/2020 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda behov av platser för 
somatik på Hemgården 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november att ge socialnämnden i uppdrag att ut-
reda behov av reinvesteringar för att kunna hantera kommande behov av platser 
för somatik på Hemgården (KF § 145/2020-11-17). 
 
Utifrån att beslut är fattat om att bygga Hagens demenscenter vill presidiet också 
att förvaltningen utreder vilka verksamheter utöver platser för somatik som är ak-
tuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill hörande reinvesteringar.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-03 
Kommunfullmäktige § 145/2020-11-17 

 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att 
kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården. 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka verksamheter utöver platser 
för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill 
hörande reinvesteringar. 

• Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde 2 mars 2021. 
 

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

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda behov av reinvesteringar för att 
kunna hantera kommande behov av platser för somatik på Hemgården. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka verksamheter utöver platser 
för somatik som är aktuella i Hemgårdens lokaler och behovet av därtill 
hörande reinvesteringar. 

3. Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde 2 mars 2021. 
______ 
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SN § 158 DNR SN 112/2020 
 
Svar på motion om återkallande av beslutet att tillåta LOV inom 
hemtjänsten 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade Motion om återkallande av beslutet att tillåta 
LOV inom hemtjänsten till socialnämnden för beredning (KF § 117/2020-09-15). 
Motionen inkom 2020-09-07 från Mats Palm (S) m. fl. I motionen yrkades att be-
slutet att tillåta valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten dras tillbaka.  
 
Socialförvaltningen har som mål att erbjuda en differentierad hemtjänst med kva-
lificerad personal där individens behov utgör grunden i utförandet. Utifrån den 
ekonomiska bedömningen om vinsterna i att ha en samlad hemtjänst samt utifrån 
att kunna upprätthålla och säkra en god kvalitet för de enskilda föreslår socialför-
valtningen att motionärens förslag om att dra tillbaka beslutet om att införa LOV 
beviljas.  
 
Socialnämndens ordförande avser att under 2021 ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett underlag med tillhörande riskanalyser och ekonomiska bedömningar om 
vad som krävs för att införa LOV under förslagsvis 2022. Ordföranden föreslår 
därför att motionen avslås.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-12-04 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 
Kommunfullmäktige § 117/2020-09-15 
Motion från Mats Palm (S) m.fl. inkommen 2020-09-07 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. 
 
Ordförandens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
 
Magnus Lennartsson (M), Jacob Brendelius (-), Emma Blomdahl Wahlberg (C) 
och Kerstin Setterberg (KD) bifaller ordförandens förslag till beslut.  
 
Anette Rundström (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ronnie Rexwall (KD) bifaller ordförandens förslag till beslut.  
 
Carina Fredriksen (S) och Kitty Andersson (S) bifaller förvaltningens förslag till 
beslut.  
 
Anette Aleryd (L) bifaller ordförandens förslag till beslut.  
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Fortsättning SN § 158 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
i enlighet med ordförandens förslag. 

 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
______ 

 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens för-
slag till beslut.  
 
 
 

 
 

 
Expedieras till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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SN § 159 DNR SN 131/2020 
 
Rekommendation från Boråsregionen att besluta om handlings-
plan för suicidprevention 2020-2025 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 1 september 2020 att ställa sig bakom förslaget 
till handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. VästKoms styrelse rekom-
menderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive med-
lemskommuner att ta beslut om handlingsplanen. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet 
den 23 oktober 2020 och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.  
 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–
2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 
tas fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer kan inkluderas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-12-01 
Protokollsutdrag Boråsregionen § 80, 2020-10-23 
Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
Bilaga till handlingsplan – användarmanual, indikatorer för uppföljning 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 

 
______ 
 

  

Expedieras till:  Boråsregionen 
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SN § 160 DNR SN 55/2020 
 
Information om utbetalning av statsbidrag för habiliteringser-
sättning 2020 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om arbetet med utbetalning av 
statsbidrag för habiliteringsersättning för år 2020. Bakgrunden är att regeringen 
gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statliga medel till kommu-
nerna. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpen-
ning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
Statsbidraget rekvireras via blankett hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen betalar 
ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 31 december 2020.  
 
Stimulansmedlet för förhöjd habiliteringsersättning år 2020 ger en möjlighet för 
Herrljunga kommun att behålla den tidigare tillfälliga höjningen med 70 procent, 
från ordinarie ersättning om 56 kronor per dag till 96 kronor per dag. Detta görs 
utifrån en beräkning om antalet personer med beslut om daglig verksamhet samt 
antalet arbetsdagar år 2020. 
 
Statsbidraget för Herrljunga kommun omfattar 259 170 kronor för 2020. Förvalt-
ningens eget budgeterade belopp för habiliteringsersättningen för 2020 är 
190 000 kronor. Tillsammans blir det 449 000 kronor att fördela, varav 281 000 
kronor redan är utbetalda. Av det återstående beloppet om 168 000 kronor betalas 
först den ordinarie ersättningen om 56 kronor per dag ut för november och de-
cember. Resterande belopp att betalas ut från de riktade statsbidragen är totalt 
112 000 kronor som ska fördelas ut som en retroaktiv ersättning för 2020. 
 
Förvaltningen har gjort en procentuell fördelning av dessa 112 000 kronor utifrån 
antalet deltagare och antal dagar man varit på daglig verksamhet under året i en-
lighet med rutinen Hantering av habiliteringsersättning1. Under 2020 är det 29 
personer som närvarat i olika omfattning på daglig verksamhet. Beloppet som 
kvarstår fördelas procentuellt ut till de 29 deltagarna. Beloppet kommer att beta-
las ut under december månad 2020. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

 
  

 

 
1 I förvaltningens rutin ”Hantering av habiliteringsersättning” står att Herrljunga kommun har habiliteringsersättning för brukare 
med daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Ersättning utgår om 56kr/dag, ersättning utgår ej för ledighet, sjukdom eller studier. 
Närvarorapportering sker varje dag och sammanställs en gång per månad av personal på daglig verksamhet”.  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 161 DNR SN 147/2020 
 
Utvärdering av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker med utgångspunkt i in-
komna synpunkter, avvikelser, rapporter rörande Lex Maria och Lex Sarah samt 
brukarundersökningar. Socialnämnden beslutade i oktober att en Lex Sarah-
rapport i sin helhet ska komma nämnden till del för genomgång (SN § 126/2020-
10-27). Intentionerna i detta beslut var att ge nämnden ökad kunskap och förstå-
else för det systematiska kvalitetsarbetet. Presidiet anser att den redovisning 
nämnden fick 2020-09-29 angående beslutet från IVO är tillräcklig.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår presidiet att beslutet upphävs och att förvaltning-
en får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvärdering av det syste-
matiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, genomförda åtgärder samt 
med förslag på hur nämnden ytterligare kan förbättra och utveckla det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Rapporten ska omfatta alla verksamheter i förvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-06 
Socialnämnden § 126/2020-10-27 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Beslutet SN § 126/2020-10-27 upphävs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvär-

dering av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, ge-
nomförda åtgärder samt med förslag på hur socialnämnden ytterligare kan 
förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Rapporten ska redovisas på socialnämndens sammanträde i mars 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Beslutet SN § 126/2020-10-27 upphävs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvär-

dering av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, ge-
nomförda åtgärder samt med förslag på hur socialnämnden ytterligare kan 
förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

3. Rapporten ska redovisas på socialnämndens sammanträde i mars 2021. 
______ 
 
Reservation 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Anette Aleryd (L) reserverar sig mot be-
slutspunkt 1.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 162 DNR SN 145/2020 
 
Revidering av kontaktpolitikerskap för socialnämndens verk-
samheter 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har kontaktpolitiker gentemot verksamheterna i nämnden. Upp-
draget som kontaktpolitiker består i att vara mer insatt i sin tilldelade verksamhet 
och besöka den.  
 
Då nya ledamöter och ersättare har tillsatts i nämnden behöver listan över kon-
taktpolitiker uppdateras. 

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-04 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Kontaktpolitiker för socialnämndens verksamheter under resten av man-
datperioden 2019-2022 utses enligt tabellen nedan:  

 
Enhet Kontaktpolitiker 

Hemtjänst Herrljunga tätort/nattpatrull Carina Fredriksen (S) och Erik Hjertén (KD) 
Hemtjänst landsbygd Harry Nilsson (S) 
Hemtjänst Ljung Eva Larsson (C) och Diana Landén (Kv) 
Hemgården omvårdnad Ronnie Rexvall (Kv) och Thorbjörn Holgersson 

(C) 
Hemgården demens Jacob Brendelius (-) och Vakant (S) 
Hagen Jan Knudsen (Kv) 
Hälso- och sjukvård Kerstin Setterberg (KD) och Armina Dzananovic 

(S) 
Stöd ord boende/Bemanning/Natt Ha-
gen 

Anette Aleryd (L) 

Funktionshinder Kitty Andersson (S) och Börje Aronsson (Kv) 
Sysselsättning Anette Rundström (S) och Vakant (SD) 
Verkställighet Inger Gustavsson (L) och Marita Einarsson (C) 
Myndighet vuxen Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Göran Lind-

gren (M) 
Myndighet BoF Magnus Lennartsson (M) 

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

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning SN § 162 
 
Socialnämndens beslut 

1. Kontaktpolitiker för socialnämndens verksamheter under resten av man-
datperioden 2019-2022 utses enligt tabellen nedan:  

 
Enhet Kontaktpolitiker 

Hemtjänst Herrljunga tätort/nattpatrull Carina Fredriksen (S) och Erik Hjertén (KD) 
Hemtjänst landsbygd Harry Nilsson (S) 
Hemtjänst Ljung Eva Larsson (C) och Diana Landén (Kv) 
Hemgården omvårdnad Ronnie Rexvall (Kv) och Thorbjörn Holgersson 

(C) 
Hemgården demens Jacob Brendelius (-) och Vakant (S) 
Hagen Jan Knudsen (Kv) 
Hälso- och sjukvård Kerstin Setterberg (KD) och Armina Dzananovic 

(S) 
Stöd ord boende/Bemanning/Natt Ha-
gen 

Anette Aleryd (L) 

Funktionshinder Kitty Andersson (S) och Börje Aronsson (Kv) 
Sysselsättning Anette Rundström (S) och Vakant (SD) 
Verkställighet Inger Gustavsson (L) och Marita Einarsson (C) 
Myndighet vuxen Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Göran Lind-

gren (M) 
Myndighet BoF Magnus Lennartsson (M) 

 
______ 
 

  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 163  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i verksamheterna under 
den senaste tiden.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 165   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 

Domar inkomna under tidsperioden 
2020-11-24 - - 2020-12-14 
 
KS § 171/2020-11-16 Internkontroll-
plan 2021 för Herrljunga kommun 
 
KF § 137/2020-11-17 Distansdelta-
gande av sammanträden i Herrljunga 
kommun 
 
KF § 142/2020-11-17 Budget och 
verksamhetsplan 2021-2023 för Herr-
ljunga kommun 
 
KF § 146/2020-11-17 Revidering av 
beräkningsmodell för egenavgift i 
riktlinje för färdtjänst 
 
Protokoll från FSG 2020-12-03 
 
 

-- 
 
 
SN 17/2020 
 
 
SN postlista 
2020:100 
 
 
SN 123/2019 
 
 
 
SN 105/2020 
 
 
 
SN postlista 
2020:102 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 20 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-12-15    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 166 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-11-24–
2020-12-14 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  
______ 

     
 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2020-11-24 - - 2020-12-14 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2020-11-24 - - 2020-12-14 
 

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

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2020-11-24 - - 2020-12-14 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 
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Ansvar och uppdrag 
Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden 
skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste 
lagstiftningarna är:  

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Förvaltningslagen (FL) 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) 
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Patientsäkerhetslagen (PSL) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
• Föräldrabalken (FB) 
• Färdtjänstlagen 
• Alkohollagen. 

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;  

• Äldreomsorg 
• Personer med funktionsnedsättning  
• Inom individ- och familjeomsorg 

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.  

Socialtjänsten skall med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1, SN § 153/2020-12-15



3 
 

Organisationsskiss 
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Verksamhetsbeskrivning (med verksamhetsmått och nyckeltal) 

 

 

 

Nämnd och förvaltningsledning 
Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut 
som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (Individ och familjeomsorgen, 
Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben. 

Individ och familjeomsorg 
Verksamheten är delad i två enheter och en mindre administrativ funktion; Barn och familjeenheten, 
Vuxenenheten och administrationen. Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från, och anmälan 
gällande, kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Verksamheten möter 
kommuninvånare i alla åldrar.  
 
Vuxen- och biståndsenheten handlägger ärenden som rör personer över 18 år. Enheten är indelad i fyra 
funktioner; bistånd, missbruk, försörjningsstöd och administration.  
 

Utfall Utfall Budget Budget 
2018 2019 2020 2021

Särskilt boende
Antal platser särskilt boende: 85 88 82 90

     Varav somatiska platser 29 29 29 29
     Varav demensplatser 56 59 53 61

Korttidsboende
Korttidsvård, antal platser 9 9 8 8

LSS Boende
Gruppbostad enligt LSS 6 6 6 6
Servicebostad enligt LSS 9 9 9 9

Nyckeltal Utfall  Utfall  Riket  
2018 2019 2019

Inv. 65+ i särskilda boendefomer, andel (%) 3,7 3,711759  - 
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+ 136 789 122 968 136 950
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende 23,4 22,0  - 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+ 94 190 114 576 83 262
Kostnad äldreomsorg kr/inv 15 161 16 150 12 528
Nettokostnadsavvikelse ÄO % 7,4 9,2 -0,1

Andel invånare med insats enligt LSS 0,61 0,66 0,73
Kostnad funktionsnesättning totalt (SOL, LSS och SFB) 6 178 6 290 7 590
Nettokostnadsavvikelse LSS % -5,4 -3,9 0

Kostnad IFO/inv 3 871 4 425 4 891
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv 2 016 2 330 2 238
varav kostnad missbruksvård kr/inv 530 623 813
varav kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv 1 020 1 258 1 432
Nettokostnadsvvikelse IFO % 21,2 10,6 -0,1
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På bistånd möter man personer med funktionsvariation, psykisk funktionsnedsättning och äldre personer 
som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt 
Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det 
bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.  
 
Vuxen och biståndsenheten handlägger också ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i 
behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om 
behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd som kommunen kan 
erbjuda via kommunens egen öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på 
behandlingshem och ibland får detta ske med tvång efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatrin 
då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.  
 
Inom försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med 
att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via 
annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialsekreterarna har även en viktig funktion genom att 
uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna 
önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att 
barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten. 
 
Barn och familjeenheten handlägger ärenden som rör barn 0-18 (20) år. Enheten är indelad fyra 
funktioner; socialsekreterare barn, familjebehandlare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. 
Socialsekreterare barn tar emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i 
åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen. 
Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan 
ibland visa på allvarlig fara för barnet och kan då mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. 
Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också 
familjecentralen. 
 
När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens 
gällande faderskap och vårdnad av handläggare på socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga 
ärenden handläggs av familjerätten på socialtjänsten i Borås.  
 
Våld i nära relationsgruppen (VIN-gruppen) är en grupp som har en representant med från IFOs alla 
enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas 
regelbundet och har hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara när ett ärende 
aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I 
gruppen finns även personal med från socialt stöd.  
 
Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan 
nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara 
insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 
Offentlighets- och sekretesslagen.  
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Vård och omsorg  
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer. Insatserna ska utformas så de 
stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, 
hemsjukvård (sjuksköterske/rehab insatser och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med 
minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behovet inte kan tillgodoses i den ordinarie 
bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på särskilt boende. Det är socialtjänstlagen och Hälso- 
sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet 

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och korttidsenhet 
och bemanning. Enheterna leds av åtta enhetschefer. Geografiskt ligger enheterna i Herrljunga och 
Ljung. 

Socialt stöd 
Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; sysselsättning, funktionhinder samt stöd och 
resursenheten (f.d. verkställighet). På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning. 

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras 
goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad med särskild service och ett antal ärenden avseende 
personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidstillsyn verkställs på enheten. 

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att främja enskildas möjligheter till egen försörjning. Uppdraget för 
daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och arbetar med 
mottagning och integration av målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer. 

Inom stöd och resursenheten verkställs insatser både inom Socialtjänstlagen (SoL) men även inom lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatser utifrån SoL är boendestöd, stödboende 
för ensamkommande samt kontaktpersoner som kan vara både SoL beslut eller LSS beslut. Insatser 
utifrån LSS är bostad med särskild service enligt LSS.  

Vad händer i verksamheten under 2021?  

Nämnd och förvaltningsledning  
Ny socialchef tillträde sin tjänst den 7 oktober 2019. Ny verksamhetschef för individ och 
familjeomsorgen tillträdde i april 2020 och ny verksamhetschef vård och omsorg tillträdde i maj 2020. 
Fokus kommer fortsatt att ligga på att bygga upp förvaltningsledningsgruppen i samverkan med 
enhetschefer och stab samt hitta åtgärder för budget i balans och skapa förutsättningar för att arbeta för 
budget i balans 2021. Nya mål tas fram av nämnd 2020 och efter detta kommer förvaltningen att arbeta 
med för att skapa aktiviteter för att nå nämndens mål. 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.  
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Individ och familjeomsorg 
Under 2021 kommer vi att se över möjligheten att utveckla och tillskapa tydliga alternativ till placering 
genom att utveckla de insatser vi har, se över vår organisation av verkställighet inom förvaltningen och 
kompetensutveckla personal så vi kan möta fler och mer omfattande behov inom ramen för vår egen 
verksamhet. 

Vårt 2-åriga projekt som fått namnet: Framtidsresan, kommer under 2021 möjliggöra detta arbete genom 
att projektledaren på styrgruppens uppdrag kommer ta fram tydliga och genomarbetade beslutsunderlag. 

En genomlysning av biståndsbesluten gällande insatsen hemtjänst och korttidsvård kommer att göras 
under 2021. Vi behöver kvalitetssäkra att våra beslut är korrekt formulerade och ger insats utifrån behov, 
lagstiftning och riktlinjer. Att öka tillgången till och användandet av kameratillsyn istället för fysiska 
tillsynsbesök där det är möjligt är ett prioriterat område under 2021. Verksamheten ska se över 
möjligheten att öka tillgängligheten till serviceinsatser (insatser utan biståndsbeslut) såsom handling och 
städ ses över. Ett ökat samarbete mellan bistånd och verkställighet kommer vara ett fokus under 2021. 

 

Vård och omsorg  
Ett arbete har påbörjats i verksamheten under sensommaren med att starta upp värdegrundsarbetet och att 
hålla det levande framledes. Enhetscheferna har lagt ner ett stort arbete med att få i gång 
förändringsarbetet och skapa bra dialoger ibland annat team-möten för den enskilde brukaren. En plan 
för det fortsatta arbetet 2021 håller på att tas fram i gruppen gemensamt med verksamhetschef. 

På Hemgården kommer caféets lokaler att användas för aktiviteter/ studiecirklar i mindre grupper även 
för personer med hemtjänst när besöksförbudet hävs. 

Arbetet med heltid som norm fortsätter att införas på enheterna. Samverkan mellan hemtjänstenheterna, 
särskilt boende samt nattorganisationen kommer att ses över för bästa resursutnyttjande 
Öka kunskapen hos enhetscheferna kring schemaläggning, planering och optimering 
Samlokalisering av sjuksköterskeenheten påbörjades under hösten och fortsätter enligt planen. 

Projekt som är på gång inom verksamhetsområdet; 

• Värdegrundsarbete 
• Samtliga brukare registreras i Senior Alert, BPSD 
• Hotellås- Hemgården och Hagen 
• Nyckelfrialås- Hemtjänst och HSV 
• FVM framtidens vård informationsmiljö 
• TES/HSV planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten 
• AppVa –digitala signeringslistor 
• Viva - app 

 

Socialt stöd 
Socialt Stöd kommer under 2021 påbörja implementeringsarbetet med socialnämndens nya mål. 
Verksamheten kommer ha kvalitet och mål i fokus 2021. Enheterna kommer genomlysa respektive 
område för att nå effektiviseringar, kvalitetssäkring och forma ett tydligt målfokus. 
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Enheterna kommer även fortsätta med att implementera ”heltid som norm-deltid som möjlighet” och 
utveckla samverkan i samplaneringsgrupperna. Då Socialt Stöd blir fulltaliga på enhetschefstjänsterna i 
september 2020 kommer även ledningsgruppsarbetet utvecklas och fokusera på kvalitet men också på 
ledarskap. 

Mål 
Målarbetet fortgår, men i och med att verksamheten har fått anpassas till nya restriktioner i november 
och december, så har arbetet med nämndens målindikatorer skjutits på till januari och kommer därför att 
presenteras på nämnden i februari. 

En hållbar och inkluderande kommun 
1. Socialförvaltningen ska eftersträva resurs-effektivitet i de insatser som erbjuds.  genom att utveckla 

och stärka samverkan   
2. Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till 

medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.   
      

En välkomnande och attraktiv kommun 
3. Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare. 
4. Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och 

rättssäkerhet. 
 

En utvecklande kommun 
5. Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och 

utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare. 

 

 

 Ekonomi   

Budgetförutsättningar  
 

Område Summa Ev förtydligande 
  (tkr)  
Lönerevidering 2020 0  Denna är ej beslutad ännu 
Politiska prioriteringar    1 000 Ramhöjande resursförstärkning äldreomsorgen 
Prisuppräkning 1 044  Intern och extern prisuppräkning 
Volymförändringar 0  SN får behålla 2 033 tkr som en politisk prioritering 
Kapitalkostnadsförändring 91  
Nationella beslut 2  
Ramväxlingar 566  Hyror, Timecare och arbetsplats som tjänst 

Totalt 2 703   
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Drift 
I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2022-2023. Dessa finns därför inte 
med här. 

Fördelning per ansvarsområde 
 

DRIFT Bokslut Budget Prognos Budget 
Belopp netto (tkr) 2019 2020 2020 2021 
Nämnd 498 559 559 559 
Förvaltningsledning 10 937 12 168 11 868 11 761 
Individ och familjeomsorg 44 177 44 495 52 245 43 512 
Vård och omsorg 121 146 120 988 125 738 122 516 
Socialt stöd 29 389 31 493 31 043 29 947 
Summa 206 147 209 703 221 453 208 295 
Kommunbidrag 202 764 209 703 209 703 208 295 
Resultat -3 383 0 -11 750 0 
Resultat från flyktinggrupp * -200   -1 200   

 

*Notera att resultat från flyktinggrupp ligger inkluderade under socialt stöds ansvarsområde för 2019 och 
2020. 

Kommunbidraget som anges i ovan tabell för 2020 (209 703 tkr) inkluderar den tillkommande budgeten 
från Trygghetsfonden på 4 111 tkr. Dessa medel är ej ramhöjande och kommer inte att följa med som 
grund till 2021 års budget. Den ursprungliga budgetramen för 2020 var 205 592 tkr.  
 

Under hösten har det gjorts ramväxlingar som påverkar kommunbidraget för socialnämnden. 104 tkr 
avseende kostnaden för uppdatering av Timecare flyttas till Personal, vilket leder till ett minskat 
kommunbidrag för socialnämnden. Från och med nästa år kommer respektive förvaltning stå för 
kostnaderna avseende arbetsplats som tjänst och därmed flyttas 77 tkr från IT till socialnämnden för att 
finansiera detta. Lokalhyrorna har också justerats mellan de olika fastigheterna och har därmed påverkat 
kommunbidraget.  

Det kommer att göras ytterligare ramväxlingar avseende lönepott och kapitalkostnadspott, dessa är ännu 
ej beslutade.   

Kommentar till fördelning av kommunbidrag  
När det första budget dokumentet presenterades i höstas var det flera ärenden som hade avslutats under 
2020. Vilket gjorde att det fanns budgetmedel att fördela om inom förvaltningen för att tillgodose ökade 
behov inför 2021. Per november har verksamheten förändrats ytterligare och det har aviserats om två 
tillkommande assistansärenden. Det har gjorts prioriteringar och effektiviseringar för att nå en budget i 
balans. Socialnämnden har tagit beslut om att avveckla Träffpunkten inför 2021 och flera 
samordningstjänster har tagits bort. Ett utav dessa tillkommande assistansärenden finns trots ovan 
åtgärder ej budgeterat inför 2021. Medel har omfördelats för att finansiera det utökade behovet av 
boendestöd. 

Socialnämnden har fått en ramhöjande förstärkning av äldreomsorgen. Dessa medel finansierar 
digitaliseringen inom äldreomsorgen samt förstärker hemtjänsten. IFO barn och familj har tilldelats en 
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utökad budget för framför allt familjehem. Det har även aviserats om statsbidrag riktade mot familjehem, 
men dessa är ännu ej specificerade och har därför inte tagits med i budgeten. 

Den budgetram som är beslutad till socialnämnden räcker inte för att täcka de behov som förvaltningen 
ser för 2021, framför allt när det gäller vård och omsorg och den nya enheten Solhagen som öppnades 
under 2020. I september aviserade regeringen att kommuner föreslås få ett permanent årligt tillskott med 
4 miljarder kronor för att stärka äldreomsorgen. Detta skulle för Herrljunga kommun innebära ca 4,3 mkr 
riktat mot äldreomsorgen.  Dessa medel är ej beslutade ännu, men de är en förutsättning för att den nya 
enheten Solhagen ska kunna finansieras under 2021. I ovan fördelning ligger inga kostnader med för 
Solhagen ännu.  

Fördelningen av budgetramen ner på kostnadsställenivå samt antal årsarbetare per enhet kommer att 
informeras om på nämnden i februari.   

 

Farhågor och möjligheter inför 2021 
 

Socialförvaltningen ser tyvärr flera farhågor som skulle kunna påverka budgetutfallet negativt under 
2021, men även möjligheter. 

Farhågor 
 

Den första farhågan är vår nyöppnade SÄBO demens på Solhagen, för att klara budgeten är vi helt 
beroende av aviserade statsbidrag utan dessa saknar vi i stort sett helt driftmedel till denna avdelning. 
Behovet av SÄBO fortsätter dessutom att öka och platserna frigörs inte i samma omfattning som innan. 

Den andra farhågan rör hemtjänst som under året 2020 stadigt minskat. Förvaltningen vet dock inte om 
detta rör sig om ett minskat behov hos befolkningen i Herrljunga eller om det rör sig om att våra äldre 
inte vill ha hjälp av hemtjänstpersonal i Coronatider då rädslan finns att bli smittad. Om pandemin lägger 
sig under 2021 kan det finnas ett ökat behov av hemtjänst igen. 

Den tredje farhågan rör individ och familjeomsorgens personalbudget. IFO har haft mkt svårt att 
behålla sin personal. Personalomsättningen har stadigt fortsatt under 2020 och fortsätter in i 2021. För att 
klara detta utan konsulter har en viss överanställning gjorts på förvaltningen med 2 
socialsekreterartjänster, dock framgår tydligt utifrån belastningen på våra handläggare att dessa tjänster 
skulle behöva permanentas för att få en rimlig arbetsbelastning, få människor att stanna kvar och för att 
undvika att behöva ta in konsulter. Det finns idag inte budgetmedel till 2 överanställningar. Socionomer 
är ett bristyrke vilket också gjort att kostnaderna för våra fast anställda socionomer dessutom stadigt har 
ökat. 

Den fjärde farhågan rör IFOs budget för placerade barn, om inga nya placeringar alls tillkommer under 
2021 så kan budgeten för familjehemsplacerade barn hållas, tillkommer en placering håller inte budget. 
Förvaltningen saknar helt gummiband. Lika gäller för HVB hems placeringar, tillkommer en HVB hems 
placering finns ingen möjlighet att klara budgeten.  

Den femte farhågan rör också IFO. Förvaltningen har som mål att arbeta hem barn som kan bo hos sina 
vårdnadshavare detta skulle kunna bidra till en budget i balans. Dock är det komplicerat och svårt att 
arbeta hem barn som har varit placerade och det kräver ett gediget arbete på hemmaplan med 
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familjebehandling. Herrljunga kommun har idag enbart 2 behandlare och deras tid tas i stort sett i 
anspråk av nya ärenden där vi försöker att arbeta intensivt för att undvika nya placeringar. För att klara 
att ta hem placeringar krävs ett mkt omfattande arbete med familjen på plats i Herrljunga och oron finns 
att vi inte har resurser att arbeta som vi måste för att klara detta. 

Den sjätte farhågan rör att antalet socialpsykiatriska ärenden ökat lavinartat under 2020. Idag finns 45 
ofördelade ansökningar hos biståndshandläggarna som rör socialpsykiatri, merparten unga vuxna med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en målgrupp som förvaltningen har lite erfarenhet av 
att arbeta med. Den senaste tiden har andelen personer med boendestödsbeslut ökat och då vi redan nu 
kan räkna på beviljade timmar som personalen måste utföra så saknar vi 1,5 tjänst i budget. Vi vet inte 
om detta är en tillfällig ökning utifrån Corona 

Den sjunde farhågan rör att eventuellt 4 nya ärenden LSS kommer att flytta in på LSS Nästegårdsgatan. 
Om detta blir verklighet måste personalstyrkan ökas upp vilket vi idag saknar budgetmedel till. 

Den åttonde farhågan är att beslut kring kontaktpersoner, ledsagning och avlösning fortsätter att öka. 
Fler personer beviljas dessa insatser. Kostnaden för denna ökning ryms inte i budget. 

Den nionde farhågan som egentligen är ett konstaterande är att LSS 2021 kommer att få ett nytt 
personligt assistansärende barn utan ersättning från Försäkringskassan då behovet understiger 20 timmar 
grundläggande behov. Kostnaden är ca 1, 2 mkr på årsbasis och ryms inte i budget, här vet vi redan nu att 
vi helt saknar budgetmedel.  

Den tionde farhågan är kostnaden för TB-huset. IFO behöver byta lokaler men sitter fast i kostnader för 
TB huset till 2028. Årlig kostnad 500 tkr 

 

Möjligheter 
 

- Hemtjänsttimmarna fortsätter att minska 
- Samlokalisering av planerare och bemanning inom hemtjänst ger resultat 
- Färre timvikarier används då förvaltningen ökat sina heltidsanställda 
- Heltidsresan fortsätter med samplanering och utbildningsinsatser 
- Översyn av hemsjukvårdsbeslut 
- Översyn av samlokalisering sjuksköterskor 
- Översyn av samlokalisering hemtjänst 
- Stabilitet i chefsgruppen gör att förvaltningen kan få lugn och ro och möjlighet att arbeta 

strategiskt i flera frågor. 
- Övertagande av tvätten kan minska kostnaderna som vi tidigare haft till Textilia för tvätt. 

Övertagandet ger också möjligheter till människor som uppbär försörjningsstöd att komma ut i 
arbete. 

- Framtidsresan, projekt på IFO, kan hitta möjligheter som medför en bättre verksamhet och 
budget i balans 

- Arbetet pågår med att få de barn som kan flytta hem med stöd istället för att vara placerade  
- Arbetet med att rekrytera egna familjehem istället för konsulentstödda fortgår 
- Översyn av arvode till familjehem/kontaktpersoner mfl pågår 
- Aviserade statsbidrag till familjehemsplacerade barn skulle kunna vara en möjlighet 
- Biståndsbesluten behöver ses över samt riktlinjerna men förutsätter att människor finns på plats 
- Nytag kring kvalitetsarbetet har påbörjats där vi skall följa våra resultat på ett strukturerat sätt 
- Nya mål för förvaltningen 
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- Nya lokaler för individ och familjeomsorgen skulle kunna vara ett sätt att skapa en god 
arbetsmiljö så att personal vill stanna kvar, vinster finns också att samlokalisera med 
biståndsbedömare. 

- Mini Maria startar i februari, familjebehandling och behandling för ungdomar med 
beroendeproblematik. En behandling på hemmaplan som Herrljunga är med att bekosta och 
därmed också få tillgång till. 

 

 

Investeringar 
Investeringsbudget antagen av KF juni 2020 

 

Inventarier  
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och 
verksamhetsmöbler. Hemgårdens utemiljö behöver rustas upp.  

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 50 tkr. 

Hjälpmedel 
Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av 
nya/bättre produkter. 

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 20 tkr. 

Infrastruktur IT 
IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som 
kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.  

Beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr. 

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan
Belopp netto (tkr) 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Förstudie Hagen demenscentra 59 1 535 0
Ombyggnad Hemgården 2 500 0
Hagen ombyggnation samt nybyggnation 465 10 000 40 000 50 000
S:a investeringar gm TN 524 4 035 0 10 000 40 000 50 000
Inventarier 479 781 781 500 500 500
Hjälpmedel 200 200 200 200 200
Infrastruktur IT 200 200 200 200 200
Hotellås 700 500
Förstudie ombyggnad hemgården 200 0
Inventarier Hagen 500 200 500
Renovering Hemgården 67 500 500
Inventarier Hemgården 500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst 300
Hemgården larm 45 955 500
VIVA-app 132
S:a investeringar egna 723 3 036 2 181 1 400 1 900 2 400
TOTALA INVESTERINGAR 1 247 7 071 2 181 11 400 41 900 52 400
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Inventarier Hagen 
I samband med nya avdelningar på Hagen (enligt lokalresursplan) behöver inköp göras av allt som 
behövs på en särskilt boende avdelning,  såsom sängar, möbler köksredskap mm.  

Beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 50 tkr. 
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Socialnämndens attestanter 2021 Upprättad: 2020-11-19

DNR 2020-18 Beslutad:

Senast reviderad: 2020-12-01

Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4* samtliga kostnadsställen Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4000 Socialnämnden SNs ordförande Socialchef Vht-chef Socialt stöd

Förvaltningsledning
4100 Förvaltningsledning Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4101 Förbundsavgifter Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4102 Bidrag till organisationer Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4201 Stab Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4202 Förvaltningsgemensamt Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4203 System Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

4601 Alkoholtillstånd Socialchef Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Vård och omsorg

Myndighet

samtliga kst under Myndighet Vht-chef Individ och familjeomsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

4212 Administrativ enhet Vht-chef Individ och familjeomsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

4214 Omsorgsavgifter Vht-chef Individ och familjeomsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

4215 Myndighet övergripande Vht-chef Individ och familjeomsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

4230 Färdtjänst Vht-chef Individ och familjeomsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

4210 Myndighet gemensamt Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4211 Handläggning ÄOF Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4240 LSS extern regi Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4241 Kontaktperson SoL Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4632 Social beredskap Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4641 Handläggning Vuxen Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4644 Vuxen vård missbruk Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4650 Ekonomiskt bistånd Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg

4660 Introduktionsenheten Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Enhetschef IFO Barn och familj Vht-chef Individ och familjeomsorg
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4631 Handläggning BoF Enhetschef IFO Barn och familj Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Vht-chef Individ och familjeomsorg

4633 Familjerätt/rådgivning Enhetschef IFO Barn och familj Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Vht-chef Individ och familjeomsorg

4634 Barn och ungdomsvård Enhetschef IFO Barn och familj Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Vht-chef Individ och familjeomsorg

4635 Öppenvård BoU Enhetschef IFO Barn och familj Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Vht-chef Individ och familjeomsorg

4664 EKB vård Enhetschef IFO Barn och familj Enhetschef IFO Vuxen och bistånd Vht-chef Individ och familjeomsorg

Vård och omsorg
44* samtliga kst under Vård & Omsorg Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4400 Vård och omsorg gemensamt Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4404 Hemtjänst Köp-och sälj Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4405 Matdistribution Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4416 Hemtjänst Herrljunga landsbygd admin Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4422 Trygghetstjänster Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4410 Hemtjänst Herrljunga gemensamt Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Vht-chef Vård och omsorg

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Vht-chef Vård och omsorg

4423 Nattpatrull Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd Vht-chef Vård och omsorg

4413 Hemtjänst Ljung Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4414 Hemtjänst Ljung adm Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4440 Stationsvägen gemensamt Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4444 Trygghetsboende Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort Vht-chef Vård och omsorg

4205 Bemanningsenhet Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4206 Timpersonal bemanning Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4207 Bemanningspool Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4213 Utskrivningsklara Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4441 Korttidsboende Furuhagen dag Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4442 Korttidsboende Furuhagen natt Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4443 Dagträff Stationsvägen Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4453 Hagen Natt Enhetschef Korttidsenhet och bemanning Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4450 Hagen gem Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4451 Enehagen Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4452 Björkhagen Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4454 Ekhagen Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4455 Lärkhagen Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4456 Solhagen Enhetschef Säbo Hagen Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4460 Hemgården demens gem Enhetschef Säbo Hemgården dem Enhetschef Säbo Hemgården omv Vht-chef Vård och omsorg

4463 Hemgården natt Enhetschef Säbo Hemgården dem Enhetschef Säbo Hemgården omv Vht-chef Vård och omsorg

4464 Hemgården Demens D1 och D2 Enhetschef Säbo Hemgården dem Enhetschef Säbo Hemgården omv Vht-chef Vård och omsorg

4466 Hemgården Demens C1 Enhetschef Säbo Hemgården dem Enhetschef Säbo Hemgården omv Vht-chef Vård och omsorg

4461 Hemgården omvårdn gem Enhetschef Säbo Hemgården omv Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4467 Hemgården Omvårdnad C2 Enhetschef Säbo Hemgården omv Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4468 Hemgården Omvårdnad A1 Enhetschef Säbo Hemgården omv Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg

4469 Hemgården Omvårdnad A2 Enhetschef Säbo Hemgården omv Enhetschef Säbo Hemgården dem Vht-chef Vård och omsorg
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4470 Hälso och sjukvård gem Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4471 Rehab Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4472 Sjuksköterskor dag Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4473 Sjuksköterskor natt Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4474 Fotvård Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4475 Hälso och sjukvårdsmaterial Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

4476 Inkontinensartiklar Enhetschef Hälso och sjukvård Enhetschef Säbo Hagen Vht-chef Vård och omsorg

Socialt stöd
46* samtliga kst under Socialt stöd Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4600 Socialt stöd gem Vht-chef Socialt stöd Vht-chef Individ och familjeomsorg Socialchef

4610 Funktionshinder gemensamt Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4612 Ringvägen Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4613 Ringvägen natt Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4614 Personlig assistans egen regi Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4615 Personlig assistans extern regi Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4616 LSS avlösare, KTS, ledsagning Enhetschef Funktionshinder Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4611 Nästegårdsgatan Enhetschef Stöd och resursenheten Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4617 Verkställighet gemensamt Enhetschef Stöd och resursenheten Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4642 Träffpunkt Enhetschef Stöd och resursenheten Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4643 Boendestöd Enhetschef Stöd och resursenheten Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4668 Stödboende Enhetschef Stöd och resursenheten Enhetschef Sysselsättning Vht-chef Socialt stöd

4670 Husansvar Tors hus Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4671 AME gemensamt Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4672 Fixartjänst Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4673 Reprisen Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4674 Arbetscenter Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4675 Arbetslaget Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4676 Bilpool Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

4680 Daglig verksamhet Enhetschef Sysselsättning Enhetschef Funktionshinder Vht-chef Socialt stöd

INVESTERINGSPROJEKT
5420 Inventarier Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

5431 Hjälpmedel Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef

5433 Infrastruktur IT Socialchef Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Socialt stöd

xxxx Inventarier Hagen Vht-chef Vård och omsorg Vht-chef Socialt stöd Socialchef
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum

Gemensamma bestämmelser
Sandra Säljö är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan,

Sandra Säljö äger också rätt att  göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant. 

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

kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Attestanterna har rätt att attestera driftsprojekt kopplade till de kostnadsställen de har attesträtt för. 

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut enligt delegation

Sandra Säljö

Socialchef
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Socialnämndens attestanter 2021 Upprättad: 2020-11-19

DNR 2020-18 Beslutad:

Senast reviderad: 2020-11-26

Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4* samtliga kostnadsställen Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4000 Socialnämnden Eva Larsson Sandra Säljö Jennie Turunen

Förvaltningsledning
4100 Förvaltningsledning Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4101 Förbundsavgifter Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4102 Bidrag till organisationer Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4201 Stab Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4202 Förvaltningsgemensamt Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4203 System Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

4601 Alkoholtillstånd Sandra Säljö Jennie Turunen Susanne Johnsen

Myndighet

samtliga kst under Myndighet Christel Bergström Jennie Turunen Sandra Säljö

4212 Administrativ enhet Christel Bergström Jennie Turunen Sandra Säljö

4214 Omsorgsavgifter Christel Bergström Jennie Turunen Sandra Säljö

4215 Myndighet övergripande Christel Bergström Jennie Turunen Sandra Säljö

4230 Färdtjänst Christel Bergström Jennie Turunen Sandra Säljö

4210 Myndighet gemensamt Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4211 Handläggning ÄOF Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4240 LSS extern regi Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4241 Kontaktperson SoL Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4632 Social beredskap Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4641 Handläggning Vuxen Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4644 Vuxen vård missbruk Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4650 Ekonomiskt bistånd Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström

4660 Introduktionsenheten Jeanette Sjögren Maria Sjödahl Christel Bergström
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4631 Handläggning BoF Maria Sjödahl Jeanette Sjögren Christel Bergström

4633 Familjerätt/rådgivning Maria Sjödahl Jeanette Sjögren Christel Bergström

4634 Barn och ungdomsvård Maria Sjödahl Jeanette Sjögren Christel Bergström

4635 Öppenvård BoU Maria Sjödahl Jeanette Sjögren Christel Bergström

4664 EKB vård Maria Sjödahl Jeanette Sjögren Christel Bergström

Vård och omsorg
44* samtliga kst under Vård & Omsorg Susanne Johnsen Christel Bergström Sandra Säljö

4400 Vård och omsorg gemensamt Susanne Johnsen Christel Bergström Sandra Säljö

4404 Hemtjänst Köp-och sälj Susanne Johnsen Christel Bergström Sandra Säljö

4405 Matdistribution Susanne Johnsen Christel Bergström Sandra Säljö

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd Rickard Larsson Michaela Hektor Susanne Johnsen

4416 Hemtjänst Herrljunga landsbygd admin Rickard Larsson Michaela Hektor Susanne Johnsen

4422 Trygghetstjänster Rickard Larsson Michaela Hektor Susanne Johnsen

4410 Hemtjänst Herrljunga gemensamt Michaela Hektor Rickard Larsson Susanne Johnsen

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort Michaela Hektor Rickard Larsson Susanne Johnsen

4423 Nattpatrull Michaela Hektor Rickard Larsson Susanne Johnsen

4413 Hemtjänst Ljung Ann-Marie Olfwenstam Michaela Hektor Susanne Johnsen

4414 Hemtjänst Ljung adm Ann-Marie Olfwenstam Michaela Hektor Susanne Johnsen

4440 Stationsvägen gemensamt Ann-Marie Olfwenstam Michaela Hektor Susanne Johnsen

4444 Trygghetsboende Ann-Marie Olfwenstam Michaela Hektor Susanne Johnsen

4205 Bemanningsenhet Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4206 Timpersonal bemanning Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4207 Bemanningspool Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4213 Utskrivningsklara Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4441 Korttidsboende Furuhagen dag Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4442 Korttidsboende Furuhagen natt Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4443 Dagträff Stationsvägen Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4453 Hagen Natt Christina Broberg Johan Unehed Susanne Johnsen

4450 Hagen gem Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4451 Enehagen Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4452 Björkhagen Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4454 Ekhagen Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4455 Lärkhagen Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4456 Solhagen Siv Hagengrinder Johan Unehed Susanne Johnsen

4460 Hemgården demens gem Johan Unehed Maarit Eklund Susanne Johnsen

4463 Hemgården natt Johan Unehed Maarit Eklund Susanne Johnsen

4464 Hemgården Demens D1 och D2 Johan Unehed Maarit Eklund Susanne Johnsen

4466 Hemgården Demens C1 Johan Unehed Maarit Eklund Susanne Johnsen

4461 Hemgården omvårdn gem Maarit Eklund Johan Unehed Susanne Johnsen

4467 Hemgården Omvårdnad C2 Maarit Eklund Johan Unehed Susanne Johnsen

4468 Hemgården Omvårdnad A1 Maarit Eklund Johan Unehed Susanne Johnsen

4469 Hemgården Omvårdnad A2 Maarit Eklund Johan Unehed Susanne Johnsen
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
4470 Hälso och sjukvård gem Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4471 Rehab Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4472 Sjuksköterskor dag Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4473 Sjuksköterskor natt Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4474 Fotvård Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4475 Hälso och sjukvårdsmaterial Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

4476 Inkontinensartiklar Eva Martinsson Siv Hagengrinder Susanne Johnsen

Socialt stöd
46* samtliga kst under Socialt stöd Jennie Turunen Christel Bergström Sandra Säljö

4600 Socialt stöd gem Jennie Turunen Christel Bergström Sandra Säljö

4610 Funktionshinder gemensamt Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4612 Ringvägen Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4613 Ringvägen natt Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4614 Personlig assistans egen regi Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4615 Personlig assistans extern regi Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4616 LSS avlösare, KTS, ledsagning Anna Ljungkvist Mirnes Voloder Jennie Turunen

4611 Nästegårdsgatan Emma Sjöberg Mirnes Voloder Jennie Turunen

4617 Verkställighet gemensamt Emma Sjöberg Mirnes Voloder Jennie Turunen

4642 Träffpunkt Emma Sjöberg Mirnes Voloder Jennie Turunen

4643 Boendestöd Emma Sjöberg Mirnes Voloder Jennie Turunen

4668 Stödboende Emma Sjöberg Mirnes Voloder Jennie Turunen

4670 Husansvar Tors hus Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4671 AME gemensamt Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4672 Fixartjänst Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4673 Reprisen Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4674 Arbetscenter Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4675 Arbetslaget Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4676 Bilpool Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

4680 Daglig verksamhet Mirnes Voloder Anna Ljungkvist Jennie Turunen

INVESTERINGSPROJEKT
5420 Inventarier Susanne Johnsen Jennie Turunen Sandra Säljö
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Kostnadsställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ersättare 2 Ändringsdatum
5431 Hjälpmedel Susanne Johnsen Jennie Turunen Sandra Säljö

5433 Infrastruktur IT Sandra Säljö Susanne Johnsen Jennie Turunen

xxxx Inventarier Hagen Susanne Johnsen Jennie Turunen Sandra Säljö

Gemensamma bestämmelser
Sandra Säljö är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan,

Sandra Säljö äger också rätt att  göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant. 

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

kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Attestanterna har rätt att attestera driftsprojekt kopplade till de kostnadsställen de har attesträtt för. 

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut enligt delegation

Sandra Säljö

Socialchef
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