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SN § 22 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Carina Fredriksen, ordförande, väcker ärende om val av ledamot till Lokala pens-
ionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet. Punkten läggs till på dagordningen.  

 
Dagordningen godkänns. 
______ 
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SN § 23  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, berättar att det inte skett så mycket nytt sen senaste till-
fället man informerade nämnden. Man har rekryterat färdigt chefer. Ny chef, Ma-
ria Danestål, har tillträtt på Hagen efter Siv Hagengrinder. Man har även två nya 
chefer inom Hemtjänsten respektive Hemgården.  
 
Det har kommit in en anmälan om Lex Sarah. Paula Krantz utreder denna och det 
rör en anmälan om bemötande av personal mot brukare. 
______ 
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SN § 24 DNR SN 2023/3 701 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på 4 268 tkr för 2022. I resultatet 
ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 3 121 tkr. 2022 var ett 
händelserikt år för socialförvaltningen. Vid ingången av 2022 hade förvaltningen 
stora personalbortfall till följd av covid-19 och förvaltningen arbetade intensivt 
för att hantera behovet av personal. Under 2022 har cheferna fortsatt med det 
strategiska arbetet. Stabilitet hos chefer är en förutsättning för att hålla ihop på-
började projekt och processer samt för att skapa en trygghet hos medarbetarna i 
verksamheterna.  Under 2022 har ungefär 20 mkr rekvirerats i olika statsbidrag 
detta har medfört att förvaltningen kunnat genomföra många utvecklingsprojekt 
samt förstärka ordinarie verksamhet. 

 
IFO har under 2022 genomfört en omorganisation inom ramen för befintlig bud-
get. Två enheter har blivit tre, funktionen 1:e socialsekreterare har tagits bort, och 
en ny funktion har skapats; Process- och utvecklingsledare. Den nya funktionen 
ska vara ett stöd för i första hand enhetscheferna men också för medarbetarna i 
att skapa stabilitet i de många olika kvalitets- och utvecklingsprocesserna.  
 
Förvaltningen har under 2022 mottagit medel från kommunstyrelsen för effekti-
viseringsprojekt inom hemtjänsten. Projektet för att införa nyckelfria lås har im-
plementerat hos 88% av brukare vilket ses positivt påverka effektiviteten. VoO 
har även deltagit i styrgruppen för nybyggnationen av Hagens nya demenscent-
rum som står klart 2023 och en projektledare kommer att tillsättas 2023 med 
statsbidrag. 
 
Under 2022 flyttades budget för externa placeringar avseende LSS till socialt 
stöd från IFO. Detta har medfört att socialt stöd gick in i 2022 med en otillräcklig 
budget för att klara dessa placeringar. Utifrån detta har ett arbete pågått hela 2022 
för att möjliggöra att dessa beslut kan verkställas på hemmaplan i Herrljunga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-10 
Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2022 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2022. 
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Fortsättning SN § 24 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2022. 
______ 
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SN § 25 DNR SN 2023/4 701 
 
Ombudgetering investeringar 2022 Socialnämnden 
 
Sammanfattning 
I budget och verksamhetsplanen för 2022 fanns investeringsmedel (både i ur-
sprungsbudgeten samt tilläggsbudgeten) för investeringar som inte är slutförda 
under 2022. I budget och verksamhetsplanen för 2023 finns inga resurser för 
dessa investeringar, dessa begärs därför ombudgeterade till 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-06   
Ombudgetering investeringar 2022-12-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av socialnämndens 
outnyttjade investeringsmedel för 2022 till 2023. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av socialnämndens 
outnyttjade investeringsmedel för 2022 till 2023. 

______ 
 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 26 DNR SN 2021/10 700 
 
Uppföljning Intern kontrollplan 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrel-
sen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för intern kontroll inom 
sitt verksamhetsområde.  
 
I resultatet för 2022 års uppföljning har bland annat följande uppmärksammats.  
 
Analyser av olika resultat dokumenteras inte i en omfattning som skulle kunna 
göras, vilket är viktigt om ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna följas och 
fortgå. Det brister i kunskapen om att på ett systematiskt och strukturerat sätt do-
kumentera analysen av ett resultat.  Utbildningar till samtliga chefer sker årligen. 
Funktionerna SAS/MAS kan vara behjälplig i analysarbetet. Kontrollpunkten 
finns fortsatt med i Intern kontrollplan 2023.  
 
Brister i dokumentation gällande uppföljningar i främst tidsbegränsade beslut och 
vissa insatser. Verksamheten arbetar med att kartlägga flera handläggningspro-
cesser inom myndighet samt uppföljning genom egenkontroll. Kontrollpunkten 
finns fortsatt med i Intern kontrollplan 2023. 
 
Den lagstadgade utredningstiden för barn och unga håller inte tiden om fyra må-
nader i alla ärenden. Resultatet i jämförelse med 2021 ligger i stort sett kvar på 
samma nivå. 
Arbete pågår med att skapa mer struktur och tydligare metodstöd i gruppen för 
att undvika att utredningstider drar ut på tiden, utan skälig orsak. Detta är ett för-
bättringsarbete och är fortsatt upptaget i Intern kontrollplan 2023.  
 
Antal hushåll som haft långvarigt försörjningsstöd under 2021 och 2022 har ökat 
med ett hushåll. Flera åtgärder görs i nära samarbete med Arbetsmarksandsen-
heten, AME. 
 
Punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler 
är inte utförd 2022. Nya rutiner framtagna och utbildningar har genomförts. Kon-
trollpunkten finns fortsatt med i Intern kontrollplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 9 februari 2023 
Bilaga: Uppföljning av Intern kontroll 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner uppföljning av Intern kontrollplan 2022.  
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Fortsättning SN § 26 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljning av Intern kontrollplan 2022. 
______ 
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SN § 27 DNR SN 2021/157 700 
 
Åtgärder brukarundersökning 2021 
 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom 
socialtjänsten är årliga undersökningar som genomförs för flera olika målgrupper 
och verksamheter inom individ- och familjeomsorg, IFO och funktionshinderom-
rådet, LSS samt till placerade barn och unga.  
 
Socialförvaltningen valde 2021 att delta i följande delar av verksamheten inom 
IFO: ekonomiskt bistånd, missbruk- beroende, vårdnadshavare, ungdom 13 år 
och äldre.  
 
Socialförvaltningen valde även inom daglig verksamhet samt servicebostad enligt 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, att delta i 2021 års 
nationella brukarundersökning.  
 
En mer detaljerad sammanställning av resultatet av brukarundersökning 2021 
presenterades i december 2021. Denna skrivelse presenterar de åtgärder som ut-
förts utifrån resultatet 2021. En brukarundersökning planeras utföras inom 
ovanstående områden även 2023.  
 
Åtgärder 
Daglig verksamhet 
På frågorna, får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet, är det du gör på 
din dagliga verksamhet viktigt för dig samt trivs du på din dagliga verksamhet, 
var nöjdheten lägre än i övriga frågor. 
 
Ett omfattande arbete har utförts i att finna former för bra samtalsstöd som ligger 
till grund för planering när en ny brukare kommer till verksamheten, samt vid 
uppföljning.  

 
Servicebostad 
Resultatet visade viss brist inom området hur brukarna upplever trygghet på bo-
endet. 
 
Detta resultat bedömdes till stor del kunna härledas till en specifik brukare som 
andra brukare upplevde bidrog till otrygghet. Arbetet kring denna brukare har 
följts upp där man identifierade ett behov av att justera arbetssätt. Upplevelsen är 
idag att tryggheten i boendet har ökat utifrån nya rutiner och arbetssätt.  

 
IFO 
Deltagandet i brukarundersökningen 2021 för områdena inom IFO var mycket 
låg, vilket innebar ett minimalt resultat att göra en analys av. Att fler deltar i bru-
karundersökningen som planeras för 2023 är väsentligt för att skapa underlag för 
vidare förbättringsarbete.  
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Fortsättning SN § 27 
 
Inför brukarundersökning 2023 ska en arbetsgrupp bildas med representanter 
som ska driva processen med brukarundersökningen. Tydligare information bör 
finnas för de som ska delta, då det bedöms ha funnits en viss osäkerhet kring 
huruvida brukarundersökningen var helt anonym. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

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

1. Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
______ 
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SN § 28 DNR SN 2023/17 7761 
 
Riktlinje för handläggning och verkställighet enligt LSS 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna avser insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS, och beskriver hur socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag 
främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de per-
soner som omfattas av lagen. 
 
Riktlinjerna är ett stöd för handläggarna vid deras individuella bedömningar och 
klargör också hur LSS tillämpas inom Herrljunga kommun. 
 
Syftet med riktlinjerna är att: 

• Fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som utreder 
och fattar beslut om insatser enligt LSS samt som ett stöd i verkställighet 

• Bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet 
och rättssäkerhet 

• Ge en allmän beskrivning av de insatser som kan beviljas enligt LSS till 
målgruppen 

• Klargöra hur LSS tillämpas inom Herrljunga kommun 
 
Riktlinjerna ska ses som en vägledning i handläggningen och bedömningen av 
insatser men innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få 
sin ansökan individuellt prövad. En ansökan kan inte avvisas med hänvisning till 
socialnämndens riktlinjer. 
 
Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis, förarbeten till gällande 
lagar, bindande föreskrifter från Socialstyrelsen samt inriktning i nämndens mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-09 
Handläggning och verkställighet, LSS – Riktlinje 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner och antar Riktlinjerna för handläggning och 
verkställighet enligt LSS. 

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

1. Socialnämnden godkänner och antar Riktlinjerna för handläggning och 
verkställighet enligt LSS. 

______ 
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SN § 29 DNR SN 2023/30 790 
 
Hantering av taxor och avgifter - uppdatera ålder för fixartjänst 
till 69 år 
 
Sammanfattning 
En revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid 
behov eller minst var 5:e år och förslag på förändringar ska fastställas av Kom-
munfullmäktige. 
Socialförvaltningen har fattat beslut om att revidera riktlinjen för handläggning 
enligt beslut av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet utifrån be-
hov. En uppdatering i riktlinjen behöver göras utifrån ändrad lagstiftning. 
 
Uppdateringen avser den förändrade åldern i Lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter §7. Kommuner får tillhandahålla servicetjänster utan individuell 
behovsprövning åt personer som fyllt 69år from 2023-01-01. Tidigare ålder var 
68år.  
 
”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla ser-
vicetjänster åt personer som fyllt 69 år.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03 
Riktlinjer – Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksam-

het 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet i enlighet med den uppdateringen i Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 

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

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet i enlighet med den uppdateringen i Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 

______ 
 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 30 DNR SN 2022/13 733 
 
Återrapportering till kommunstyrelsen av äskande till effektivi-
seringsprojekt inom hemtjänsten 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beviljats 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond 
till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten och återkoppling skulle skett i feb-
ruari månad till KS men blev fördröjd en månad till mars månad. Syftet med pro-
jektet är att skapa en effektiv organisation där den direkta brukartiden bör uppgå 
till 66 % för att anses vara en effektiv hemtjänst. Syftet var också att förbereda 
för en eventuell implementering av en LOV-organisation samt för att klara av 
kostnaderna för framtidens äldreomsorg, öka kontinuiteten och bibehålla kvali-
teten till brukarna. Extern medverkan har skett från företaget Ensolution. Åt-
gärdsområden har identifierats, analysarbetet har fördjupats och aktiviteter påbör-
jats och slutförts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner redovisningen och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen. 

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

1. Socialnämnden godkänner redovisningen och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen.  

______ 
 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 31 DNR SN 2023/31 701 
 
Delegationsordning ny lag: Lag (2022:1257) om tobaksfria niko-
tinprodukter 
 
Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen innebär att försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den 
kommun där verksamheten har ett fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska 
anmälan göras till den kommunen där verksamheten har sitt säte.  
 
Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med 
bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om produktan-
mälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinproduk-
ter.  
 
Enligt reglemente är socialnämnden ansvarig tillsynsmyndighet för denna lag. 
Nämndens ansvar omfattar handläggning av anmälningar och tillsyn i verksam-
heterna.  
Herrljunga kommun köper tjänst av Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lid-
köping som hanterar all handläggning. För att TIS skall kunna handlägga även 
tobaksfria nikotinprodukter på delegation behöver delegationsordningen justeras 
med tillägg utifrån den nya lagen. Tillägg har gjorts under punkt 15 i delegat-
ionsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-07 
Reviderad delegationsordning daterad 2023-02-07 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner tilläggen under punkt 15 i delegationsordning-
en avseende tobaksfria nikotinprodukter.  
 

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

1. Socialnämnden godkänner tilläggen under punkt 15 i delegationsordning-
en avseende tobaksfria nikotinprodukter. 

______ 
 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Tillståndsenheten i samverkan (TIS) Lidköping 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 32 DNR SN 2023/34 701 
 
Revidering av riktlinje för kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Dokumentet är en riktlinje för kontaktpolitikernas uppdrag. Riktlinjen tydliggör 
uppdraget, vad det innebär, ansvarsfördelning och vad man som politiker bör 
samtala om och varför. Samt var man kan vända sig med frågor efter sitt möte. 
 
Giltigheten för riktlinjen har gått ut 2022-12-31. Uppdatering av skett med små 
justeringar av meningsbyggnad och ett stycke om sekretess och vart man kan 
vända sig med frågor har tillkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2023-02-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner den uppdaterade riktlinjen för kontaktpolitiker. 
 
Magnus Lennartsson (SD) yrkar på att följande tillägg görs i reglementet: 
”Ersättning 
Ersättning enligt gällande arvodesreglemente utgår för ett årligt besök motsva-
rande en hel dag. Kontaktpolitikerverksamheten betraktas som förrättning.” 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (SD) yrkande antas och finner att 
så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den uppdaterade riktlinjen för kontaktpolitiker 
2. Socialnämnden antar tillägg i reglemente enligt följande:  

”Ersättning 
Ersättning enligt gällande arvodesreglemente utgår för ett årligt besök 
motsvarande en hel dag. Kontaktpolitikerverksamheten betraktas som 
förrättning.” 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 33 DNR SN 2022/27 700 
 
Uppföljning enligt Herrljunga kommuns handlingsplan för jäm-
ställdhet 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har fått i uppdrag (SN §26/2022-03-01) att beskriva hur man 
på förvaltningen jobbar med kommunens övergripande handlingsplan för jäm-
ställdhet. Uppdraget gällde även att komma med förslag på hur arbetet kan följas 
upp samt att man skulle inarbeta det i verksamhetsplanen. 
 
Socialförvaltningen följer de kommunövergripande styrdokumenten rörande jäm-
ställdhet och likabehandling. Man deltar i flera råd som arbetar med dessa frågor 
och jobbar aktivt med att stärka personalen genom utbildningsinsatser.  
 
Frågorna arbetas med löpande i arbetet och följd upp bland annat i verksamhets-
berättelser och undersökningar hos de medborgare som har kontakt med oss. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-08. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
  

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

1. Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 34 DNR SN 2022/116 260 
 
Svar till utredning om Gäsenegårdens framtid 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade genom KS § 159/2021-09-27 att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie avseende Gäsenegårdens framtid. Förstudien 
presenterades vid Kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober 2022. Man fattade 
då följande beslut (KS §153/2022-10-24): 
 
”Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen tar del av förstudien avseende Gäsenegårdens framtid och 
lägger denna till handlingarna.  
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komplettera utredningen med 
en inventering utav socialnämndens och bildningsnämndens samt andra aktörers 
behov av användande av lokalerna” 
 
Socialförvaltningen har redan under förstudien gjort en inventering av behoven. I 
dagsläget följer socialförvaltningen tidigare politiska beslut och den verksamhet-
en som socialförvaltningen kommer ha på Gäsenegården är hemtjänsten i Ljung, 
LSS gruppbostäder och bostäder för flyktingmottagande av ukrainska flyktingar 
samt språkcafé under 2023 (projektmedel). 
 
Socialnämndens budget under 2023 ser nu ut att gå minus utifrån att man har 
ökade kostnader samtidigt som kommunbidraget minskar. Fokus kommer fortsatt 
ligga på effektiviseringsarbetet för att få budgeten i balans. Ytterligare satsningar 
på nya verksamheter finns således inte utrymme för.  
 
Socialförvaltningen föreslår således nämnden att rekommendera Kommunstyrel-
sen att godkänna utredningen och lägga den till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-01 
Sammanträdesprotokoll KS §153/2022-10-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna utredningen och 
lägga den till handlingarna. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning SN § 34 

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

1. Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna utredningen och 
lägga den till handlingarna. 

______ 
 

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
Jesper Jansson, projektledare, kommunstyrelsens förvaltning 
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 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 35 DNR SN 2023/29 700 
 
Upphävande av riktlinje för hyressättning 
 
Sammanfattning 
Under 2015 fastställde socialnämnden en riktlinje för vilka hyror man skulle ta ut 
vid uthyrning av socialförvaltningens lokaler. Sedan dess har förutsättningarna 
att hyra ut lokaler förändrats och efterfrågan på att hyra lokaler av socialförvalt-
ningen finns inte längre. Det bedöms inte aktuellt att ha kvar en riktlinje, som 
måste hållas uppdaterad, för något som inte nyttjas. Socialförvaltningen föreslår 
nämnden att upphäva riktlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-06 
Riktlinje – hyressättning daterad 2015-03-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden upphäver Riktlinje - hyressättning.  
 

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

1. Socialnämnden upphäver Riktlinje - hyressättning. 
______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 36  
 
Val av ledamot till Lokala pensionärsrådet och Lokala funktions-
hinderrådet 
 
Sammanfattning 
I kommunen finns ett lokalt pensionärsråd och ett lokalt funktionshinderråd. 
Dessa två råd är samverkansråd där lokala föreningar får möjlighet att få inform-
ation om kommunens verksamhet och lämna uppgifter som kommunen kan ta i 
beaktande i olika frågor. 
 
Enligt reglementet för dessa råd ska en ledamot från Socialnämnden väljas.   
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Lokala pensionärsrådet och Lokala funktionshinderrådet 
 
Förslag till beslut 
Magnus Lennartsson (SD) föreslår Carina Fredriksen (S) till ledamot i både lo-
kala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet. 
 
Kitty Andersson (S) föreslår Magnus Lennartsson (SD) som ersättare i både lo-
kala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet. 

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

1. Socialnämnden beslutar att Carina Fredriksen (S) blir ledamot i både lo-
kala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet. 

2. Socialnämnden beslutar att Magnus Lennartsson (SD) som ersättare i 
både lokala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet. 

______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 37 SN 2022/99 7706 
 
Projekt bostad först och arbetet med att motverka hemlöshet i 
Herrljunga 
 
Sammanfattning 
Christel Andersson, verksamhetschef, berättar att man ansökt om statsbidrag för 
att arbeta med metoden Bostad först. Det finns flera grannländer som har sedan 
tidigare använt denna metod. En skillnad från andra länder är att Sverige har en 
annan hyreslagstiftning och det medför att man måste jobba på ett lite annat sätt. 
 
Man har tittat på hur det ser ut i kommunen och det finns ett antal personer som 
kan ses som akut hemlösa. Det vill säga personer som inte har någonstans att bo 
för natten. Det finns även andra grupper som ses som hemlösa, exempelvis de 
personer som beviljats bostadssociala kontrakt ses som hemlösa då de inte har ett 
eget bostadskontrakt.  
 
Förhoppningen är att man med metoden Bostad först kan tydliggöra rollerna i 
samordningen och hur man kan jobba för att stötta de mest utsatta.  
 
Projektet kan även bidra till att stärka förutsättningarna för de personer som be-
höver fly från en våldsam relation. Detta är i dagsläget en långsam och komplex 
process, men metoden borde också tydliggöra och stärka arbetet med att hitta bo-
stad för de som finns i denna grupp.  
 
Christel Andersson, verksamhetschef, passar även på att nämna att man även ar-
betar med en metod för våldsprevention för människor med funktionshinder.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 23 

 SOCIALNÄMNDEN 2023-02-28    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 38 DNR SN 2023/25 870 
 
Överenskommelse - God och nära vård 
 
Sammanfattning 
Susanne Johnsen, verksamhetschef, och Mattias Olerot, MAS, berättar att det ta-
gits ett riksdagsbeslut om att göra primärvården som nav och öka samspelet med 
berörda aktörer. Omställningen har påbörjats inom kommunal och regional pri-
märvård. Syftet är att patienterna ska få en god och nära vård och att de involve-
ras och blir delaktiga i sin egen vård.  
 
Den nära vården är den regional och kommunal vården. Aktörerna har ett delat 
ansvar för att lösa detta. Sjukhusen kommer ses som specialistenheter, medan 
vårdcentraler och hemsjukvården kommer ses som primära vårdgivare. Detta 
kommer innebära att man skjuter ut vården mer i hemmet och ser över vad man 
kan göra närmare hemmet. Exempelvis så ska man få en röntgenbil som åker runt 
och röntga patienten i hemmet istället för att patienten måste åka in till ett sjuk-
hus. 
 
Man kommer jobba samordnande, förebyggande och försöka hitta lösningar. Ar-
betet bedrivs i styrgruppen för Närvårdsamverkan Södra Älvsborg, men det sker 
även lokal samverkan med kommunen, vårdcentralen, rehab och ambulans.  
 
Susanne och Mattias förklarar att man i dagsläget inte kan se några ökade kost-
nader, men man kommer vara observant på det. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 39 DNR SN 2023/32 870 
 
Socialstyrelsens sammanställning av enkätsvar rörande hand-
lingsplaner för patientsäkerhet 
 
Sammanfattning 
Susanne Johnsen, verksamhetschef, och Mattias Olerot, MAS, berättar att man 
får mycket enkäter, bland annat från Socialstyrelsen angående patientsäkerhet, 
och man kommer återkomma till det vid nästa nämndsmöte när man redovisar 
patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Agera för säker vård är en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. I 
denna handlingsplan har man 5 fokusområden: 

• Öka kunskap om inträffade vårdskador 
• Tillförlitliga och säkra system och processer 
• Säker vård här och nu 
• Stärka analys, lärande och utveckling 
• Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 
Förvaltningen tar fram en patientsäkerhetsberättelse varje år, där man ska redo-
visa sitt arbete med att identifiera, analysera och minska riskerna för skador.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 40  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Kitty Andersson (S) berättar att hon träffat Jeanette Rosengren som visat sin 
verksamhet. Det var ett trevligt besök där man pratade mycket om verksamhets-
utveckling och vilka utmaningar man har i form av överbeläggning och sche-
maläggning för att lyckas få till schemaläggningen med 11 timmars dygnsvila.  
 
Patrich Hällfärdsson (M) har träffat Johanna Lövgren och pratade mycket om 
båda avdelningarna på Hemgården. Man ser en förbättring med antal medarbe-
tare, men saknar en aktivitetsledare. 
 
Carina Fredriksen (S) har träffat Michala Hektor som har många saker för till-
fället då man behöver täcka upp för vakanser. Man jobbar mycket med sche-
maläggningen just nu. Carina Fredriksen kommer nästa vecka följa med personal 
ut och träffa brukare. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 41 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Nr Meddelandeförteckning DNR  
     
 1 Verksamhetsberättelse 2022 Ung-

domsmottagningen 
 

SN 2023/24  

 2 Verksamhetsberättelse Utväg 
 

SN 2023/35  

 3 Beslut från kommunfullmäktige 
angående tillägg i taxan för ”An-
söknings- och tillsynsavgifter för 
alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel” 
 

SN 2022/121  

 4 Protokoll från FSG 2023-02-23 SN 2023/15  
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SN § 42  
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2023-01-01 – 
2023-01-31 
 
Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 

     
 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2023-01-01 – 2023-01-31  
 

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

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2023-01-01 – 2023-01-31  
 

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

 3 Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2023-01-01 – 2023-01-31  
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
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 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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