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SN § 6   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 

 
Dagordningen godkänns. 
______ 
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SN § 7   
 
Utbildning av förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
Anela Lennartsson, administration- och kommunikationschef, och Fam 
Sundquist, nämndsamordnare, genomför en utbildning i god förvaltning och 
uppdrag i nämnd. 
 
Ämnen som berörs är bland annat vilken lagstiftning som styr, vilka ansvar 
nämnden har, hur ansvarsfördelningen ser ut i organisationen, rättssäkerhet och 
hur förtroendevalda kan driva ärenden samt frågor i nämnden. 
______ 
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SN § 8  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, och Susanne Johnsen, verksamhetschef, informerar att 
förvaltningen står inför ett antal större projekt och förändringar under det 
kommande året.  
 
Under året kommer man färdigställa ett demenscentrum på det nya hagen som 
byggts. Man har anställt en projektledare, Siv Hagengrinder, som kommer hålla 
ihop flytten till den nya byggnaden. Planerad inflyttning är efter sommaren 2023. 
Det är flera delar som man jobbar med, möbler ska köpas in via upphandling, 
risk- och konsekvensanalyser ska göras för varje individ, man behöver 
fotografera alla lägenheter så att den nya lägenheten blir så lik den gamla som 
möjligt för brukarna. Inledningsvis flyttas enheter över succesivt, när det är klart 
kommer man gå in i etapp två med inredning av kontor och flytt av daglig 
verksamhet.  
 
Förvaltningen är även involverad i projekt om att bygga gruppbostäder och 
korttidsvisteles på kv. Lyckan. Vilket kommer innebära att man framöver 
kommer kunna erbjuda detta i hemkommunen, i stället för att köpa tjänsten av 
annan kommun.   
 
Slutligen kommer även Hemgården renoveras, vilket även kommer lyftas i 
ärende § 15 under dagens möte. 

 
Susanne Johnsen, verksamhetschef, berättar att man kommer införa fast 
omsorgskontakt. Det innebär att en undersköterska utses som kontaktperson till 
en brukare som har ett större vårdbehov. Syftet är att man ska träffa brukaren och 
skapa bättre kontinuitet. Yrkestiteln undersköterska ska dessutom bli skyddad 
yrkestitel.  
 
Susanne Johnsen, verksamhetschef, berättar att man är på väg in i vård- och 
omsorgscollege. Man kommer träffas i mars angående certifiering. I samband 
med detta så kommer man få vissa förändrade rutiner, exempelvis behöver man 
utse huvudhandledare som tar emot de som deltar i utbildningen och kommer till 
Herrljunga kommun.  
 
Sandra Säljö, socialchef, och Susanne Johnsen, verksamhetschef, informerar om 
att man från EU fått skärpta regler rörande dygnsvila vilket kommer påverka 
schemaläggningen från och med 1 oktober 2023. Man jobbar nu mycket med 
schemaläggningen i en schemaläggningsgrupp där förvaltningen och facket 
försöker hitta lösningar kring hur man ska lägga schemat. 
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Fortsättning SN § 8 
 
Christel Andersson, verksamhetschef, informerar att det kommer en del 
förändringar inom familjeomsorgen. Exempelvis har man aviserat om en ny 
tvångslagstiftning kring barn som placeras i skyddat boende. En annan 
förändring är att SKR har kommit med nya rekommendationer kring ersättning 
till familjehem. Dessa ersättningar höjs för att man ska klara konkurrensen och 
behålla de familjehemmen man har. De förändringar som sker kommer medföra 
ökade kostnader och att man behöver mer personalresurser.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 9 DNR SN 2022/61 
 
Återrapportering statsbidrag 2022 
 
Sammanfattning 
Regering tilldelar bl.a. kommuner statsbidrag till vissa riktade områden. Syftet 
med statsbidragen generellt, är att ge stöd som ger förutsättningar till satsningar 
och utveckling inom områden. De flesta medlen gäller för innevarande år och de 
flesta medlen ska efter årets slut redovisas till respektive myndighet, vad som är 
genomfört och till vilka kostnader. Har inte medel använts ska dessa återbetalas. 
Finns några få undantag där ingen återredovisning krävs. 
 
Socialförvaltningen har för varje statsbidrag sin egen projektkod på vilken 
kostnader ska redovisas löpande, vilket underlättar vid uppföljning.   
 
De sökta/beviljade statsbidragen i denna redovisning för år 2022 är 17 statsbidrag 
för drygt 20 mkr. I ett par av ansökningarna beslutas om beviljat statsbidrag efter 
inlämnad återrapportering. Återrapporteringar pågår under våren 2023. 
Bedömningen är att kvarvarande medel kommer att beviljas efter redovisning. 
 
Det finns en rad aktiviteter som genomförs och planeras genomföras inom ramen 
för de olika statsbidragen, alla statsbidragen är intecknade. Statsbidragen är en 
viktig komponent och en förutsättning för att kunna bibehålla och fortsätta 
utveckla en god kvalitet och en god vård inom nämndens verksamheter.  
 
Statsbidrag 2022 
Ett flertal av bidragen riktar sig till äldreomsorgen för att stärka bland annat 
kompetens, genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå 
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska, utbildning för chefer och 
sjuksköterskor. Andra bidrag för att säkerställa en god kvalitet, vård och omsorg 
om äldre personer utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och 
utveckling av verksamhet bl.a. teknik.  
Ett annat bidrag gäller arbete inom ramen för familjehemsplaceringar t.ex. att öka 
tryggheten och stabiliteten för placerade barn, att arbeta med rekrytering och 
utredning av familje- och jourhem. Detta statsbidrag beräknas fortgå 2021–2023.  

 
Underlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
Sammanfattning av statsbidrag 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till socialnämnden är att socialnämnden godkänner 
redovisningen av statsbidrag 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning SN § 9 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag 2022. 
______ 
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SN § 10 DNR SN 2022/32 
 
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SoL och 28 h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Med resurser 
avses t.ex. en fysisk person när det gäller insatsen kontaktperson, en ledig 
lägenhet när det gäller insatsen särskilt boende eller en plats på 
korttidsboende/familj om insatsen är korttidsvistelse enligt LSS. 
 
Generellt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. kan 
sägas att där uppdrag bygger på frivillighet och uppdragstagares lämplighet, att 
finna uppdragstagare som matchar brukares behov och där det även bör finns en 
personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser 
inom skälig tid. Informationen på hemsidan är uppdaterad och elektronisk 
intresseanmälan finns. Annonsering i dagspress och sociala medier är andra 
informationsvägar i rekryteringsprocessen.  
 
Totalt antal rapporter för fjärde kvartalet är 26 varav åtta verkställda/avslutade av 
annan orsak. Kvarstående 18 rapporter gäller övervägande insatserna:   
• kontaktperson – åtta ärenden 
• kontaktfamilj och korttidsvistelse – fyra respektive två ärenden 
  
Något färre rapporter ej verkställda beslut sedan föregående kvartal.    
 
Äldreomsorg 
Två beslut om särskilt boende som inte har verkställts. I båda dessa ärenden har 
den enskilde har fått flera erbjudanden men tackat nej. Att personer tackar nej till 
kommunens erbjudanden rapporteras till IVO. Två beslut om kontaktperson ännu 
ej verkställda. 
 
Individ och familjeomsorg  
Flertalet beslut om insatser som ej verkställts gäller främst kontaktfamilj och 
kontaktperson. Typ av insats som bygger på frivilligas intresse och lämplighet för 
ett sådant uppdrag. Väntetiden är ganska lång för vissa individer upp till över ett 
år i vissa fall. 
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Fortsättning SN § 10 
 
LSS  
För fjärde kvartalet 2022 är det tre ärenden som är ej verkställda vid 
rapporteringstillfället. De nu aktuella ej verkställda besluten gäller kontaktperson 
och korttidsvistelse. Två beslut togs i januari, vilket innebär att väntetiden har 
dragit ut, medan ett beslut är taget under juni månad.   
 
Övrigt 
Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer intresserade av 
uppdrag. Intresseanmälan via e-tjänst för kontaktfamilj tas upp på nytt, 
informationen på hemsidan ses över.  
 
Dokumentation hos handläggare och utförare behöver förbättras, gällande t.ex. 
vad som orsakar fördröjning, vad som görs under väntetiden, insatser i väntan på 
verkställighet – IVO har här förfinat rapporteringsmallarna vilket innebär att 
tydlig information behöver framgå i dokumentation inför rapporteringarna. Innan 
tidsbegränsade beslut går ut ska handläggare/delegat fatta nytt beslut fortsatt, 
tidsbegränsat eller avslutat vilket brister emellanåt. Att dokumentera när ett 
beslut är verkställt är grunden till hela vår rapporteringsskyldighet enligt 
lagstiftning.  
 
Förvaltningen har ett uppdrag från nämnden om att göra en fortsatt analys och 
tänkbara åtgärder för att ytterligare förbättringar med att korta ner väntetid till 
verkställighet av beslut gällande insatsen kontaktperson. Arbetet sker under våren 
2023. 
 
En förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnar SAS varje 
kvartal, till berörda enhetschefer inom respektive område, som ett stöd till 
kontroll på nuläget och bättre kunna förbereda sig på i enskilda ärenden och följa 
upp, dokumentera, inför varje kvartalsrapportering.   

 
Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 
2022-12-31 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-12-31 till handlingarna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning SN § 10 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2023-12-31 till 
handlingarna. 

 
______ 
 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
För kännedom till: Revisorerna 
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SN § 11 DNR SN 2023/14 
 
Genomlysning personlig assistans 
 
Sammanfattning 
Genomlysningen initierades av förvaltningsledningen då förvaltningen har 19 
ärenden beviljad personlig assistans enligt Lagen om stöd och service (LSS).  
Åtta(19) av dessa ärenden har inte rätt till assistansersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan. Dessa ärenden blir 
kostnadsdrivande för kommunen då kommunen får stå för hela kostnaden själv. 
Av de som fått bifall är det bara fem (19) som har valt kommunen som 
verkställare och övriga har i stället valt privata assistansanordnare.  
 
Förvaltningsledningen ville inom ramen för förstudien framtidens LSS 
säkerställa att de som fått personlig assistans beviljat har fått rätt insats i rätt 
omfattning. Förvaltningen ville också via genomlysningen skapa ett lärande för 
organisationen. Genomlysning har därför skett av samtliga ärenden av en jurist, 
Finn Kornsporre, kunnig inom området (via JP Infonet förvaltningens 
upphandlade rättsdatabas). 
 
Juristen har läst igenom samtliga ärendens utredningar för att få en uppfattning 
om brukarna och deras funktionshinder liksom en uppfattning om hur 
handläggaren/handläggarna resonerat när det fattat sina beslut. Juristen läste 
därefter på nytt igenom utredningarna med mer av en ”kritisk blick” utifrån hur 
bedömningarna borde ha gjorts om saken hade ställts på sin spets och 
handläggaren varit mera kritisk och förhållit sig till att göra bedömningen 
avskalat enligt praxis.  
 
Den sammantagna bedömningen från juristen är att: 

- Handläggarna till viss del och i vissa fall i mycket stor utsträckning låter 
sig påverkas av ömmande men i sammanhanget irrelevanta 
omständigheter när det gäller rätten till personlig assistans.  

- Besluten är dessutom mycket generösa avseende tidsbedömningar till den 
enskildes fördel i de olika momenten vilket innebär att den enskilde når 
upp till den undre tidsgränsen för grundläggande behov för rätt till 
personlig assistans men inte skulle ha gjort detta om det anlagts en mera 
kritisk tidsbedömning enligt domstolspraxis.  

- De flesta besluten är tillsvidare beslut utan omprövningsförbehåll i 
beslutsmotiveringen vilket medför att även om besluten skulle vara 
felaktiga så kvarstår de för livstid. 

- Det förekommer att man inte beaktar de slutsatser som kan dras av nya 
vägledande avgöranden.  

- Man är mycket benägen att vid uppföljning av ett tidsbegränsat beslut 
underlåta att göra en ny och förutsättningslös prövning och i stället utgå 
från att det gamla fortfarande gäller.  

- ADL bedömning har inte genomförts korrekt 
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Fortsättning SN § 11 
 

- I åtminstone fyra granskade ärende är det mycket tveksamt om personlig 
assistans skulle beviljats 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för att tillse att personlig assistans beviljas till rätt personer 
och att tidsåtgången är korrekt och följer rättspraxis. Åtgärdsplanen redovisas 
tillbaka till Socialnämnden i maj 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en åtgärdsplan för att tillse att personlig assistans beviljas till 
rätt personer och att tidsåtgången är korrekt och följer rättspraxis. 
Åtgärdsplanen redovisas tillbaka till Socialnämnden i maj 2023. 

______ 
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SN § 12 DNR SN 2023/18 
 
Avgifter för boendestöd 
 
Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap § 1 är boendestöd en individuellt 
behovsbedömd insats, som riktar sig till personer med psykisk, neuropsykiatrisk 
och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Personer med samsjuklighet det vill 
säga personer med psykisk funktionsnedsättning som till exempel missbruk kan 
också ha behov av boendestöd. Boendestödet definieras i Socialstyrelsens 
termbank som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda 
målgrupper i eget boende.  
 
Boendestöd kan till viss del liknas vid den kommunala hemtjänsten där båda 
yrkesgrupperna utgår och arbetar i den enskildes hem och ger stöd och hjälp. 
Förenklat uttryckt utför hemtjänsten oftast insatser åt den enskilde medan 
boendestödjarna skall arbeta motiverande med den enskilde så att hen själv med 
stöd utför aktiviteten/insatsen. Hemtjänsten är belagd med en avgift medans 
boendestödet är helt avgiftsfritt.  
 
Utifrån kommunens följsamhet till likabehandlingsprincipen har förvaltningen 
undersökt möjligheten att införa en avgift för boendestödsinsatsen precis som för 
hemtjänsten med skillnad på den avgiftsmodell som tillämpas. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-12 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut enl. nedan samt 
ådrar socialnämnden att uppdatera riktlinjer för taxor och avgifter enligt nedan: 

- Införa en fast månadsavgift för boendestödsinsatser enligt samma 
avgiftsmodell som för hälso- och sjukvårdsinsatser med möjlighet att 
prova insatsen avgiftsfritt under max två månader. 

- Fastställa avgift år 2023 samt uppdatera socialnämndens riktlinje för 
taxor och avgifter 

- Ge socialförvaltningen i uppdrag att utvärdera effekt och konsekvens av 
utfallet samt av avgiftsmodellen under våren 2024. 

 
Förslag till beslut under överläggning 
Anette Aleryd (L) yrkar på återremiss för att förvaltningen ska tydliggöra vilka 
konsekvenser som kan uppstå utifrån att individer i målgruppen kan ha 
ekonomiska svårigheter och det kan göra dem mindre benägna att delta i 
insatsen.  
 
Brita Hårsmar (C) yrkar på bifall på Anettes yrkande. 
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Fortsättning SN § 12 
 
Beslutsgång 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till förvaltningen. 
 
Ordförande ställer yrkandet mot frågan om ärendet ska avgöras idag. Votering 
begärs. 
 
Omröstningsresultat i omröstning: 
Med 3 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 8 nej-röster för att återremittera 
ärendet beslutar socialnämnden att ärendet ska återremitteras. 
 
Ordföranden finner att ärendet återremitteras. 

 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska 
tydliggöra vilka konsekvenser som kan uppstå utifrån att individer i målgruppen 
kan ha ekonomiska svårigheter och det kan göra dem mindre benägna att delta i 
insatsen.  
______ 
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SN § 13 DNR SN 2022/6 
 
Budget och verksamhetsplan för Socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tilldelats 234 510 tkr för att bedriva verksamhet år 2023 i 
kommunfullmäktiges beslut i december 2022.Utifrån den tilldelade ramen har 
socialnämnden tvingats inta en stram budgethållning och genomföra 
effektiviseringar inom verksamheterna. Nedbruten budget på verksamhets- och 
ansvarsnivå presenteras i budget- och verksamhetsplanen. 
 
Nämnden har per KFs decemberbeslut tilldelats en effektivisering om -2 184 tkr. 
Det motsvarar en minskning om 0,9 % jämfört med det budgetbeslut som KF tog 
i juni. Effektiviseringen är övergripande för alla nämnder med en minskning om 
0,9 % i budgetram då kommunbidraget ej räcker till att täcka verksamheternas 
kostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-13 
Budgetbeslut KF § 235/2022-12-12 
Budget och verksamhetsplan 2023 socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan 2023 godkänns och lämnas vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Budget och verksamhetsplan 2023 godkänns och lämnas vidare till 
kommunfullmäktige. 
 

______ 
 
 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
För kännedom till:  
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SN § 14  DNR SN 2022/12 
 
Attestanter 2023 för socialnämnden - Reviderad 

 
Sammanfattning 
Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår 
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska godkännas och lämnas till 
ekonomiavdelningen. 
 
Bifogat beslutsunderlag är en reviderad version på grund av ny nämnd och 
nämndsordföranden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-04 
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för socialförvaltningen, både 
namn och funktion. 
 
Förslag till beslut 

- Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att 
gälla från 2023-01-01. 

- Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023. 
 
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 2023-01-01. 

2. Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2023.  
______ 

 
Expedieras till:   
För kännedom till: Ekonomiavdelningen 
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SN § 15  DNR SN 2022/131 
 
Projektdirektiv Hemgården 
 
Sammanfattning 
En förstudie kring Hemgårdens fortsatta lokalanvändning genomfördes och 
slutredovisades våren 2022.  
Förstudien som genomfördes våren 2022 var en övergripande utredning utan 
detaljnivåer. Förstudiens uppdrag var att utreda vilka behov socialförvaltningen 
har av lokaler och vilka av dessa behov som kan inrymmas efter 
demensavdelningarna på Hemgården har flyttat till Hagen samt vilka 
ombyggnationer som kommer att krävas och medförande reinvesteringar.  
 
Förstudien visar att Hemgårdens lokaler klarar att inrymma alla de verksamheter 
som socialförvaltningen föreslagit och har behov av och därmed skulle 
Hemgården bli en levande byggnad med varierad verksamhet även efter att 
demensavdelningarna flyttar ut till Hagen i Q3, 2023.  
 
I samband med budget 2023 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 
socialnämnden investeringsmedel för ombyggnation av Hemgården fördelat på 
två år med 10,5 mnkr år 2024 och 10,5 mnkr år 2025.  
 
År 2023 står Hagens nya demenscentrum klart att ta i bruk då kommer 
förvaltningen att flytta alla demensplatser från Hemgården till Hagen. I samband 
med att Hagen etapp 1 är klar går projekteringen på Hagen över i Hagen etapp 2 
som beräknas att starta hösten 2023. Denna projektering och byggstart är redan 
upphandlad och klar och behöver startas upp. Detta innebär för 
socialförvaltningen att daglig verksamhet jml LSS för funktionshindrade kommer 
att behöva flyttas till ut för att etapp 2 på Hagen skall kunna komma igång enligt 
plan och ekonomisk kalkyl.  
 
Förvaltningen har då ingen annan möjlighet än att flytta daglig verksamhet till 
lokaler på Hemgården i avvaktan på att Hemgårdens ombyggnation startar upp 
för att tillskapa ändamålsenliga lokaler för målgruppen. Lokalerna för daglig 
verksamhet tillhör etapp 1 på Hemgården och kommer att påbörjas först.  
 
Förvaltningen är också i behov av att omgående ta ytterligare en avdelning till 
somatisk vård i bruk på Hemgården. Det är idag kö till SÄBO för somatisk vård 
och för att klara kostnader inom hemtjänst och frigöra platser på vår korttidsenhet 
som idag beläggs av personer som väntar på SÄBO plats behöver projekteringen 
och ombyggnad komma igång 2023. 
 
Bedömningen från förvaltningen är att projekteringen behöver genomföras redan 
2023 för byggstart 2024 vilket Socialnämnden kommer att föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna vilket innebär att 800 tkr från investeringen 
frigörs redan 2023 för projektering och att resterande investeringsbelopp 
tidigareläggs till 2024. 
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Fortsättning SN § 15 
 
Beslutsunderlag 
Projektdirektiv daterad 2023-01-05 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2023-01-05 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

- Socialnämnden godkänner projektdirektivet 
- Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen rekommenderar 

Kommunfullmäktige att tidigarelägga investeringen till 2023 med 800 tkr 
och 2024 med 20,2 mkr i samband med årets budgetarbete. 

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

1. Socialnämnden godkänner projektdirektivet 
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen rekommenderar 

Kommunfullmäktige att tidigarelägga investeringen till 2023 med 800 tkr 
och 2024 med 20,2 mkr i samband med årets budgetarbete. 

______ 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 20 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-01-31 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 16  DNR SN 119/2022 
 
Svar på motion om att inför fria arbetsskor för vårdpersonal 
 
Sammanfattning 
Mats Palm (S) och Björn Wilhelmsson (S) inkom 2021-06-10 men en motion 
med förslag gällande gratis arbetsskor för vårdpersonal. Motionärerna yrkar på 
att kommunen inför ett system där vårdpersonal kan rekvirera ett par fotriktiga 
arbetsskor per år samt att kommunen inför ett system för att tillgodose behovet 
av bra skor inom vården.  
 
Socialnämnden föreslog efter beredning av ärendet att motionen avslås då 
kommunen inte har en lagstadgads skyldighet att införa arbetsskor till personal 
inom vården.  
Kommunfullmäktige har den 2021-10-25 §131 återemitterat motion till 
socialnämnden för vidare utredning kring kostnader för att genomföra förslaget.   
 
Personalchef fick därefter uppdraget av kommunchef att genomföra fortsatt 
utredning. 
 
En utredning har gjorts som visar att kostnaderna för att införa fria arbetsskor för 
berörd yrkesgrupp kostar 200 – 350 tkr per årsbasis för enbart inomhussko samt 
kostnad för administration. Socialförvaltningen tidigare föreslagit att motionen 
avslås. Personalchef instämmer i denna bedömning efter utredning på grund av 
för hög kostnad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01  
Socialnämndens beslut 2021-08-24 § 94 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-13 (till socialnämnden) 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25 § 131 
 
Förslag till beslut 

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

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

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
______ 
 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
För kännedom till:  
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SN § 17  DNR SN 2022/65 
 
Initiativärende från SD om språktest och språkstudier för 
personal inom vård och omsorg 
 
Sammanfattning 
Alexander Strömborg (SD) väckte ett initiativärende den 25 maj 2022 med 
följande förslag: 
”Vårt svenska språk är det fundament som vårt samhällsbygge vilar på. Utan ett 
gemensamt språk försvåras förståelsen och möjligheterna till ett effektivt samspel 
i samhället minskar. Sverigedemokraterna vill utreda möjligheterna att införa ett 
språktest vid nyanställning i hemtjänsten och övriga vårdande enheter inom 
socialförvaltningen efter den modell som tagits fram och genomförts i Botkyrka 
kommun.  
 
För att kunna garantera våra äldres trygghet, välmående och undvika 
missförstånd och felbehandlingar måste kommunen bli bättre på att tillse så att 
nyanställda har tillräckliga grundläggande kunskaper i svenska språket.  
Vi vill därför utreda kommunens möjligheter att erbjuda utbildning i svenska för 
redan anställd personal med bristande språkkunskaper. Inte enbart för att 
underlätta kommunikationen mellan vårdare och vårdtagare, utan även för att 
skapa en positiv möjlighet för våra anställda till utbildning och vidareutveckling i 
arbetslivet där där bristande språkkunskaper annars sätter en gräns.  
 
Därför yrkar Sverigedemokraterna på att: 
• Socialförvaltningen ser över möjligheten att införa språktest vid nyanställning 
inom hemtjänst och andra vårdande enheter enligt den modell som Botkyrka 
kommun tagit fram och beslutat om. 
• Socialförvaltningen ser över möjligheten till frivilliga studier i svenska språket 
under arbetstid eller alternativt efter arbetstid mot viss ersättning för anställda där 
språksvårigheter bedöms kunna leda till kommunikationsproblem i interaktionen 
mellan vårdare och vårdtagare. En individuell bedömning av utbildningsbehovet 
för varje enskild anställd måste alltid ske.” 
 
För att säkra språkkunskaperna inom vård och omsorg hos Herrljunga kommun 
så har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder. Vid utannonsering av tjänster är 
det kravställt att man ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. 
Säkerställandet av språkkunskaper är en del av urval- och intervjuarbetet vid 
rekrytering. Att använda testning som ett verktyg vid urval av sökande skulle 
utifrån nuvarande förutsättningar endast innebära en kostnadsökning. Nuvarande 
urvalsarbete och intervjuer bedöms tillräckliga för att bedöma en sökandes 
kompetens och förmågor. 
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Fortsättning SN § 17 
 
Den senaste åtgärden som är på gång är att Herrljunga kommun som medlem i 
Vård- och omsorgscollege kommer att utse språkombud i organisationen. 
Språkombuden kommer verka för att medarbetarnas språkkunskaper utvecklas 
och kommunikationen förbättras. Att erbjuda ytterligare utbildning bedöms då 
inte vara aktuell då det redan finns ett grundkrav på att man måste behärska det 
svenska språket när man anställs.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-12 
Initiativärende Trygghet och utveckling genom språket daterad 2022-05-25 
 
Förslag till beslut 

- Socialnämnden beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avslå motionen. 
______ 
 
Expedieras till:  
För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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SN § 18   
 
Föreningsbidrag (central hantering inom kommunen) 

 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, meddelar att Herrljunga kommun har upphandlat ett 
system som man kommer hantera alla föreningsbidrag i. Detta innebär att man 
inte kommer hantera föreningsbidrag i varje nämnd utan det kommer ske 
kommunövergripande. Detta ligger även i linje med det reglemente som säger att 
man som förening bara kan få ett bidrag från en och samma organisation.   
 
Socialnämnden kommer dock fortsatt hantera bidrag till kvinnojouren och 
tjejjouren. Man behåller det då man håller på att se över om man kan skriva ett 
Ideellt och offentligt partnerskapsavtal (IOP) med dem istället för att ge bidrag. 
Syftet med det är att man då kan kravställa vad pengarna används till. Ger vi 
bidrag så kan vi inte påverka vad pengarna används för.  
______ 
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SN § 19  DNR SN 137/2022 
 
Val av kontaktpolitiker 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare mandatperioder haft kontaktpolitiker gentemot 
verksamheterna som har haft i uppdrag att vara lite mer insatta i "sin" verksamhet 
och besöka denna. Nya kontaktpolitiker behöver utses. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2023-01-25 
 
Förslag till beslut 

- Socialnämnden beslutar om att utse kontaktpolitiker enligt följande: 
 

Enhet Kontaktpolitiker Ersättande 
kontaktpolitiker 

Hemtjänst Landsbygd, 
Tätort, Ljung och 
nattpatrull  

Carina Fredriksen (S)  Katarzyna Eklund (M) 

Hemgården demens Patrich Hällfärdsson (M) Lars Gabrielsson (S) 
Hemgården omvårdnad Anna Florell Berg (M) Harry Nilsson (S) 
Hagen demens Jan Knudsen (SD) Lovisa Zagerholm (C) 
Hälso- och 
sjukvården/rehab Anette Aleryd (L) Gudrun Gustafsson (M) 

Korttid/Bemanning/Natt 
Hagen Kitty Andersson (S) Gary Duncan (SD) 

Funktionshinder 1 Helen Svantesson (C) och 
Magnus Lennartsson (SD) 

Bo Naumburg (V) och  
Curt Arne Giseleskog (L) Funktionshinder 2 

Sysselsättning/Daglig 
verksamhet Emma Luiga (KD) Inger Gustavsson (L) 

Stöd och resurs Brita Hårsmar (C) Maj Henningsson (KD) 
IFO vuxen/behandling 

Emma Luiga (KD) och  
Lise-Lotte Hellstadius (S) 

Inger Gustavsson (L) och  
Jacob Brendelius (SD) 

IFO 
bistånd/administration 
IFO barn och familj 

 
Förslag till beslut under överläggning 
Carina Fredriksen ordförande, yrkar på att Magnus Lennartsson (SD) och Bo 
Naumburg (V) flyttas till området sysselsättning/daglig verksamhet som 
kontaktpolitiker respektive ersättande kontaktpolitiker. Emma Luiga (KD) och 
Inger Gustavsson (L) stryks från området sysselsättning/daglig verksamhet. 
Emma 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning SN § 19 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar om att utse kontaktpolitiker enligt följande: 
 

Enhet Kontaktpolitiker Ersättande 
kontaktpolitiker 

Hemtjänst Landsbygd, 
Tätort, Ljung och 
nattpatrull  

Carina Fredriksen (S)  Katarzyna Eklund (M) 

Hemgården demens Patrich Hällfärdsson (M) Lars Gabrielsson (S) 
Hemgården omvårdnad Anna Florell Berg (M) Harry Nilsson (S) 
Hagen demens Jan Knudsen (SD) Lovisa Zagerholm (C) 
Hälso- och 
sjukvården/rehab Anette Aleryd (L) Gudrun Gustafsson (M) 

Korttid/Bemanning/Natt 
Hagen Kitty Andersson (S) Gary Duncan (SD) 

Funktionshinder 1 Helen Svantesson (C) Curt Arne Giseleskog (L) Funktionshinder 2 
Sysselsättning/Daglig 
verksamhet Magnus Lennartsson (SD) Bo Naumburg (V) 

Stöd och resurs Brita Hårsmar (C) Maj Henningsson (KD) 
IFO vuxen/behandling 

Emma Luiga (KD) och  
Lise-Lotte Hellstadius (S) 

Inger Gustavsson (L) och  
Jacob Brendelius (SD) 

IFO 
bistånd/administration 
IFO barn och familj 

 
______ 
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SN § 20  
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning        DNR 
   
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Internkontrollplan 2023 för Herrljunga kommun 
 
Äskande ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för att 
ta fram en strategisk plan för äldreomsorgen 2023-2033 
 
Beslut från södra patientnämnden 2022-11-24 
 
Tilldelningsbeslut efter upphandling om 
Äldreomsorgsstrategi 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-
11-17 

SN 2022/104 
 
SN 2022/103 
 
 
SN 2022/P15 
 
SN 2022/127 
 
 
SN 2023/15 

  
 
Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 21 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-12-13–
2022-12-31  
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-12-13 – 2022-12-31 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-12-13 – 2022-12-31 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2022-12-13 – 2022-12-31 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
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