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SN § 44   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden 

 
Ordföranden anmäler följande ärende som läggs till sist i dagordningen:  

• Initiativärende gällande tillgänglighet på socialkontoret 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 45   
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Emma Sjöberg, enhetschef, och Helena Boman, anhörigsamordnare, informerar 
nämnden om LSS-dagen som Herrljunga kommun anordnade tillsammans med 
Vårgårda kommun den 2 april. Runt 350-400 besökare kom till evenemanget som 
bjöd på utställningar, uppträdanden och prova-på-aktiviteter. Dagen var lyckad 
och fick goda lovord både från utställare och besökare.  
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande: 

• Rekrytering av två enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen är nu 
färdig, de kommer båda att börja i augusti.  

• Läget är förhållandevis lugnt på förvaltningen och man kan därför jobba 
på i verksamheterna enligt tidigare planering.  

• Det finns en ny godisvagn för boende på kommunens särskilda boenden, 
något som har varit väldigt uppskattat.  

• Förvaltningen har tillsammans med IT-avdelningen och Vårgårda 
kommun gått in i ett samarbete kring e-tjänsten Viva Medborgare, en 
funktion som i första hand gäller försörjningsstöd. Personerna som 
ansöker kommer att kunna följa sina ärenden enklare direkt i e-tjänsten. 
Förhoppningen är att funktionen ska vara på plats i höst. 

• Kommunens tidigare MAS Berith Källerklint gick i pension den 1 maj 
och ny MAS är Mattias Olerot, tidigare IT-strateg.  

 
Jennie Turunen, verksamhetschef, informerar nämnden om följande:  

• Två spelmän besökte gruppbostaden på Ringvägen i mars och bidrog med 
musikunderhållning. Spelningen var väl anpassad efter de boende och 
uppskattades stort.  

• En av enhetscheferna på socialt stöd har sagt upp sig och för att kunna 
skapa lite lugn och trygghet har en tillförordnad chef, Theresia Wallberg, 
tillsatts året ut. Vissa av ansvarsområdena har flyttats om för att skapa en 
rimlig belastning för varje enhet. Enhetschefen för funktionshinder 
område 2 består av korttidstillsyn, ledsagning och avlösarservice, 
personlig assistans och kontaktpersoner.  

 
Susanne Johnsen, verksamhetschef, informerar att man på Hemgårdens 
äldreboende börjat skapa ett litet bibliotek för tidningar och böcker.  
 
Helene Backman-Carlsson, SAS/kvalitetssamordnare, återkopplar gällande en 
Lex Sarah-utredning som genomförts. Bristerna bedömdes inte vara av den 
allvarlighetsgrad att det föranleder en anmälan till IVO. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 46   
 
Information om byggprojektet Hagen 
 
Sammanfattning 
Caroline Fridén, projektledare, informerar nämnden om hur byggprojektet Hagen 
fortskrider och visar ritningar och bilder från arbetsplatsen. 
 
Byggprojektet har kommit en bra bit på vägen. Projektledare har regelbunden 
kontakt med entreprenörerna och åker också på besök till byggplatsen för att se 
hur arbetet går. Projekteringen av första etappen, som består av tillbyggnaden, är 
nu färdig och produktionen pågår för fullt.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 47  DNR SN 32/2022 730 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 
LSS per 2022-03-31 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (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.  

 
Totalt antal rapporter för första kvartalet är 37. Av dessa är 15 insatser 
verkställda eller avslutade. Kvarstående 22 rapporter gäller övervägande 
insatserna kontaktperson (10 ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (8 
ärenden). Övriga fyra ärenden berör olika verksamheter: särskilt boende, råd och 
stöd, tillsyn samt boende för vuxna enligt LSS. Inom äldreomsorg har ett beslut 
om särskilt boende inte verkställts, då personen tackat nej till två erbjudanden 
från kommunen. Ett annat ärende gäller kontaktperson där det saknas en lämplig 
och intresserad person för insatsen. Inom individ- och familjeomsorg (IFO) är 
antalet ej verkställda beslut 16 och berör övervägande kontaktpersoner (7) och 
kontaktfamiljer (7). Gällande beslut om kontaktperson avser sex beslut ”särskilt 
kvalificerad kontaktperson” vilket försvårar möjligheten att hitta en person med 
tillräcklig kompetens. Inom LSS finns fyra ej verkställda beslut, vilket är en 
minskning sedan förra kvartalet. Det gäller olika insatser och generellt är orsaken 
att uppdragstagare saknas eller att den enskilde själva velat avvakta när det gäller 
korttidsvistelse. Arbete pågår hela tiden i sökandet efter familjer och personer 
intresserade av uppdrag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-11 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-
31 
Socialnämnden § 6/2022-02-01 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-31 till 
handlingarna. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning SN § 47 
 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-

03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 47/2022-05-03). 
______ 
  

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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SN § 48  DNR SN 162/2021 733 
 
Avstämning av projekt om en effektivare hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att genomföra ett effektiviseringsprojekt av 
hemtjänsten. Syftet är att skapa en effektiv organisation där den direkta 
brukartiden ska uppgå till 66 procent, att förbereda för att införa en LOV-
organisation, att kunna klara av kostnaderna för framtidens äldreomsorg med 
tilldelade demografimedel samt att öka kontinuiteten och bibehålla kvaliteten till 
brukarna. Projektet är en fortsättning på den genomlysning som genomfördes 
under hösten. Det externa företaget Ensolution medverkar även i detta projekt. 
Avstämning av projektet ska redovisas i april månad. Det har hittills genomförts 
arbetsmöten med respektive hemtjänstenhet och resultatet från genomgångarna 
stäms nu av internt och kommer att utgöra underlag för det fortsatta arbetet. Fler 
funktioner inom förvaltningen såsom biståndshandläggare och hälso- och 
sjukvårdsenheten kommer att involveras i projektet.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner informationen och skickar vidare den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Informationen godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

______ 
 

För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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SN § 49 DNR SN 50/2022 733 
 
Äskande av medel ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för 
full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten 
 
Sammanfattning 
2018 inleddes införandet av nyckelfria lås inom hemtjänsten. Förvaltningen har 
påbörjat utbyggnaden, men i dagsläget saknar fortfarande hälften av alla med 
insatsen hemtjänst eller trygghetslarm denna lösning. 186 lås har införskaffats i 
kommunen men det saknas fortfarande 183 lås för en full utbyggnad. För att fullt 
ut kunna möjliggöra en effektivisering i projektet krävs en fullständig utbyggnad 
av nyckelfria lås till alla som har hemtjänst och/eller trygghetslarm.  
 
Under 2022 kommer kommunens hälso- och sjukvård att gå in i samma 
planeringsverktyg som omvårdnadspersonalen, vilket medför att även de kommer 
att kunna använda de nyckelfria låsen. Detta kommer att innebära ytterligare en 
effektinhämtning i form av tid. Införandet av låsen är dessutom en 
patientsäkerhetsfråga då personal kan åka på larm utan att först behöva åka och 
hämta brukarens nyckel. 
 
Socialnämnden äskar därför 242 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond 
för att under våren 2022 fullt ut kunna bygga ut den digitala lösningen nyckelfria 
lås och under hösten kunna mäta effektinhämtningen i effektiviseringsprojektet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-17 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden äskar 242 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsbudget 
på 3 mkr för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden äskar 242 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsbudget 
på 3 mkr för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten. 

 ______ 
Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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SN § 50 DNR SN 44/2022 700 
 
Erbjudande från Sveriges Kommuner och Regioner om 
utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem 
 
Sammanfattning 
Ett erbjudande inkom från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande att 
ingå i ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring socialtjänstens 
verksamhetssystem. SKR ämnar driva arbetet i samverkan med Adda (tidigare 
Kommentus) och Inera.  
 
Kommunerna i Sverige har tidigare efterfrågat nationellt stöd i utvecklingsarbetet 
med verksamhetssystemen för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- 
och sjukvård. Detta är en nyckelfråga i arbetet med att digitalisera 
verksamheterna. I dagsläget tillgodoser inte socialtjänstens verksamhetssystem 
kommunernas behov. Det finns bland annat brister i användarvänlighet, 
effektivitet, kommunikation till brukare och andra huvudmän samt integration till 
andra system och tjänster. Utöver det upplever många kommuner att samarbetet 
med leverantörerna är bristande och att befintliga avtal är kostnadsineffektiva. Ett 
sätt att komma tillrätta med dessa problem är att kommunerna samarbetar kring 
bland annat gemensamma krav och informationsmodeller. SKR-koncernen 
erbjuder sig att tillsammans med kommuner, myndigheter och leverantörer 
ansvara för ett sådant arbete via detta erbjudande. 
 
Herrljunga kommun står inför kravställning och upphandling av nytt 
verksamhetssystem 2022-2024 med skarp drift i januari 2025. Ovanstående 
samverkan bedöms vara till hjälp för kommunen inför en upphandling till en 
rimlig kostnad som ryms inom befintlig drift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-11 
E-post från SKR daterat 2022-04-01 
PM från SKR, dnr 22/00460, daterat 2022-03-31  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden beslutar att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med 
SKR och bidrar med 1 kr/invånare år 2023, 2024 och 2025. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med SKR och bidrar 
med 1 kr/invånare år 2023, 2024 och 2025. 

 ______ 
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SN § 51 DNR SN 18/2021 700 
 
Återrapport gällande svar på remiss från VästKom om 
samverkansavtal för digitala hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss från 
VästKom som inkom 2022-01-24 avseende samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel. Socialnämnden beslutade i mars att uppdra förvaltningen att besvara 
remissen senast 18 april (SN § 28/2022-03-01). Svaret på remissen och dess 
underlag presenteras härmed för nämnden för kännedom. 
 
För att etablera samarbetet som VästKom föreslår behövs ett samverkansavtal 
mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Det 
föreslagna samverkansavtalet fastslår målet och intentionerna med arbetet, vilka 
principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en 
gemensam investering för att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har 
förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika 
forum och har i vår gått ut på remiss till kommunerna. Förslaget ska efter 
remissrundan hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga 
rekommendationer till respektive huvudman som följd. Svaret på remissen är 
kommunens inriktning men inte ett formellt beslut. Yttrandet i bilaga 4 har 
utarbetats i samverkan med kommunerna inom Sjuhärads kommunalförbund. 
Kommunen ställer sig positiva till föreslaget samverkansavtal med små inspel 
och kan se flera samordningsvinster. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-25 
Socialnämnden § 28/2022-03-01 
Utredning välfärdsteknik i samverkan (bilaga 1) 
Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel (bilaga 2) 
Införandeplan (bilaga 3) 
Yttrande – synpunkter på remiss samverkansavtal digitala hjälpmedel (bilaga 4) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden lägger yttrandet avseende samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel till handlingarna. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Yttrandet avseende samverkansavtal för digitala hjälpmedel läggs till 
handlingarna. 

 ______ 
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SN § 52 DNR SN 168/2021 700 
 
Svar på skrivelse från Hemgården demens till socialnämnden 
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit till socialnämnden från personal på Hemgården 
demens. Personalen beskriver i sin skrivelse en stress då personalbemanningen 
upplevs för låg när rast ska tas ut under kvällstid och att brukarna då riskerar att 
inte får sina behov tillgodosedda. 
 
Förvaltningen har gjort en analys utifrån inkommen skrivelse och de synpunkter 
som lyfts fram. Förvaltningen kan inte via sina analyser identifiera några 
missförhållanden i den vård och omsorg som bedrivs utifrån socialtjänstlagen 
(SoL) för brukarna på boendet. Analysen visar att det vid tillfället för analys inte 
fanns några avvikelser dokumenterade enligt SoL avseende de synpunkter som 
inkommit i skrivelsen. Det fanns inte heller någon övertid dokumenterad hos 
personalen eller påtalat behov till enhetschef om extra bemanning.  
 
Förvaltningen anser att undertecknarna till skrivelsen har lyft viktiga frågor och 
har valt att teckna ett lokalt kollektivavtal (LOK) med Kommunal om 
måltidsuppehåll på kvällstid för att skapa en lugnare arbetsmiljö som gynnar 
både brukaren och personalen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-14 
Förslag till svar på skrivelse daterad 2022-04-14 
Skrivelse från personal på Hemgården demens daterad 2021-11-22 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner svaret på skrivelsen och ger förvaltningen i 
uppdrag att meddela svaret till berörd personalgrupp. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Svaret på skrivelsen godkänns och förvaltningen uppdras att meddela svaret 
till berörd personalgrupp (bilaga 1, SN § 52/2022-05-03). 

 ______ 
 

För kännedom till: Kommunfullmäktige 
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SN § 53 DNR SN 160/2021 7794 
 
Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2022-11-09 från Centerpartiet om att inleda ett arbete för att se 
till att ekonomiskt stöd automatiskt delas lika mellan båda parter i de fall ett par 
erhållet försörjningsstöd. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till 
socialnämnden för beredning (KF § 159/2021-11-23).  
 
Förvaltningen ser att det ur ett jämställdhetsperspektiv anses vara av vikt att 
utbetala beviljat bistånd till båda sökande parter för att främja ekonomisk 
självständighet och jämlikhet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att 
implementera en ny funktion. Viva medborgare är en e-tjänst som möjliggör för 
medborgaren att ansöka om ekonomiskt bistånd och att kunna följa sin ansökan 
genom hela handläggningsprocessen digitalt. I samband med denna 
implementering kommer även justeringar att ske så att jämställda utbetalningar 
blir tekniskt möjliga att genomföra. Implementering av den nya funktionen Viva 
Medborgare och framtagning av reviderade handläggningsrutinerna som behövs i 
samband med dessa förändringar beräknas kunna ske under hösten 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-19 
Kommunfullmäktige § 159/2021-11-23 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad. 
 

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

 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
 ______ 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 14 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 54 
 
Information gällande uppföljning till socialnämnden om 
kommunens familjehem och kontaktfamiljer 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, förvaltningschef, följer upp nämndens beslut § 175/2021-12-14 där 
förvaltningen uppdragits att löpande redovisa uppföljningar av kommunens 
anlitade familjehem och kontaktfamiljer. Hon informerar om att dessa 
uppföljningar kommer att ske i delårsrapporten och verksamhetsberättelsen för 
socialnämnden som fördjupade analyser.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 55 
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i sina 
kontaktverksamheter under den senaste tiden. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 56 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens myndighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Ett fyllnadsval behöver göras av en ersättare i socialnämndens 
myndighetsutskott. 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut:  

• Börje Aronsson (KV) väljs som ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott under resterande del av mandatperioden. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Börje Aronsson (KV) väljs som ersättare till socialnämndens 
myndighetsutskott under resterande del av mandatperioden. 

______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 57 
 
Initiativärende gällande tillgänglighet på socialkontoret 
 
Sammanfattning 
Anette Rundström (S), Carina Fredriksen (S) och Kitty Andersson (S) har lämnat 
in en skrivelse daterad 2022-04-11 där följande står:  
 
”Det har uppmärksammats att det finns brister i tillgängligheten vid nya 
Socialkontoret. För personer som sitter i rullstol och för de som använder 
rollator tycks tillgängligheten vara bristfällig vid såväl entré som till toaletter. 
Det finns även brister för de som har en synnedsättning.  
 
Vi vill ha en omedelbar utredning av de beskrivna bristerna, och en snabb åtgärd 
därefter. Offentliga lokaler måste vara anpassade så att de är tillgängliga även 
för de med olika funktionsvariationer.” 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut:  

• Socialnämnden skickar vidare initiativärendet om tillgänglighet på 
socialkontoret till tekniska nämnden för vidare hantering.  

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Initiativärendet om tillgänglighet på socialkontoret skickas vidare till 
tekniska nämnden för vidare hantering. 

______ 
Expedieras till:  Tekniska nämnden 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 58   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 

Domar inkomna under tidsperioden 2022-02-28 - - 
2022-05-02 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 
2022-04-27 
 
KF § 37/2022-03-21 Avsägelse och fyllnadsval av 
uppdrag i socialnämnden 
 
Verksamhetsberättelse 2021 för Barnahus Älvsborg 
 
 
Lägesrapport från styrelsen för Södra Älvsborgs 
sjukhus avseende projekt närsjukhus Skene mars 
2022 
 
Återkoppling från SKR om gemensamt system för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten 2021 
 

VS 
 
 
SN 17/2022 
 
 
SN postlista 
2022:3 
 
SN postlista 
2022:4 
 
SN postlista 
2022:5 
 
 
SN 50/2019 

 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 59 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-02-01–
2022-03-31 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-03-31 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-03-31 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-03-31 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
 



2022-04-08 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2022-03-31 

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 

Äldreomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs2. 
Särskilt boende 2021-04-14     Vuxen Kvinna 
Kontaktperson 2021-07-26 Vuxen Man 2022-01-10 
Kontaktperson 2021-08-17 Vuxen Kvinna 2022-03-18 
Avlastning/växelvård 2021-09-03 Vuxen Man 2022-02-27 
Särskilt boende 2021-09-15     Vuxen Kvinna 2022-02-22 
Kontaktperson 2021-10-27 Vuxen Kvinna 

Funktionshinderomsorg 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs. 

Individ och familjeomsorg 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verks/avs. 
Kontaktfamilj 2020-05-26 Ungdom Pojke 2021-10-01  
Kontaktfamilj 2021-04-14    Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2021-04-21    Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2021-04-21    Ungdom Flicka 
Kontaktperson 2021-05-28    Vuxen Man 2022-03-10 
Kontaktperson 2021-06-03    Ungdom Pojke 2021-12-03 
Kontaktfamilj 2021-06-10    Ungdom Pojke 
Kontaktfamilj 2021-07-02 Ungdom Flicka 
Kontaktperson 2021-07-12 Ungdom Pojke 2022-02-12 
Kontaktfamilj 2021-07-19 Ungdom Flicka 
Familjebehandling 2021-07-22 Ungdom Pojke 2022-01-13 
Råd och stöd 2021-07-23 Ungdom Pojke 
Råd och stöd 2021-08-19 Ungdom Flicka 2021-08-19 
Kontaktfamilj 2021-09-01 Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2021-09-30 Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2021-09-30 Ungdom Pojke 
Kontaktperson 2021-10-19 Ungdom Pojke 
Råd och stöd 2021-10-21 Ungdom Flicka 
Kontaktfamilj 2021-11-22 Ungdom Flicka 
Tillsyn vid  2021-11-23 Vuxen Man 2022-03-01 
bostadskontrakt 
Kontaktperson 2021-12-09 Ungdom Pojke 
Kontaktfamilj 2021-12-21 Ungdom Flicka 
Kontaktperson 2021-12-23 Ungdom Pojke 

1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.  
2 Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Bilaga 1, SN § 47/2022-05-03



                                                                                   2022-04-08 
 
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verks/avs. 
Ledsagarservice 2019-02-28      Vuxen Kvinna  2022-02-22  
Boende vuxna 2020-06-24     Vuxen  Kvinna  2022-01-18  
Korttidsvistelse 2020-07-07     Ungdom Pojke  
Daglig verksamhet          2020-07-31 Vuxen  Man  2022-02-04 
Kontaktperson                 2020-12-01 Vuxen  Kvinna 
Ledsagarservice 2020-12-16       Ungdom  Flicka  2022-03-16 
Kontaktperson 2021-06-16      Vuxen  Man 
Boende vuxna 2021-12-14     Vuxen  Man 
 
 
  
 
I tjänsten 
 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare    

Bilaga 1, SN § 47/2022-05-03



2022-05-03 

Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 herrljunga.kommun@herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) 
524 23 HERRLJUNGA www.herrljunga.se 

Svar på skrivelse från personal på Hemgården demens 

En skrivelse har inkommit till socialnämnden och kommunfullmäktige från personal på 
Hemgården demens. De uppger en ökad stress då personalstyrkan upplevs för låg när rast ska 
tas ut under kvällstid och att detta påverkar brukarna negativt. 

Förvaltningen har gjort en analys med fokus på det som framkommer i skrivelsen och där 
framkommer inte några missförhållande för brukarna avseende den vård och omsorg som 
behovet kräver. Det finns inga dokumenterade avvikelser enligt SoL och heller någon övertid 
registrerad hos personalen. Enhetschef uppger att denne inga signaler har fått om behov av att 
sätta in extra personal för att klara uppdraget. 

Personalen beskriver i sin skrivelse ”Vid tidigare perioder (som försiktighetsåtgärd vid 
coronapandemin) har vi arbetat med fyra personal under kvällarna i stället för tre. 
Arbetsmiljön upplevdes då som betydligt tryggare och omvårdnaden värdig, då det fanns tid 
för de boende och personalens stressnivå sjönk markant”. Det stämmer att personalen under 
pandemin när smitta funnits har arbetat med så kallad kohortvård, detta för att begränsa 
spridning av smitta. Då har bemanningen varit två personal per enhet i stället för en personal 
per enhet samt en personal som gått mellan dessa två enheterna. När förvaltningen återgått till 
det normala är det förståeligt att detta upplevts tyngre av personalen.  

Verksamheten har som rutin att sätta in extra förstärkning av personal vid 
dubbelbemanningar, brukare med hög fallrisk, oroliga brukare som behöver mer stöd. Detta 
för att trygga brukaren och öka patientsäkerheten. Förvaltningen anser att undertecknarna till 
skrivelsen lyft viktiga frågor och har valt att teckna ett lokalt kollektivavtal (LOK) med 
Kommunal om måltidsuppehåll på kvällstid för att skapa en lugnare arbetsmiljö som gynnar 
både brukaren och personalen. 

Susanne Johnsen 
Verksamhetschef 

Bilaga 1, SN § 52/2022-05-03


	2022-05-03 protokoll socialnämnden
	Godkännande av dagordningen
	Socialförvaltningen informerar
	Information om byggprojektet Hagen
	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-03-31
	Avstämning av projekt om en effektivare hemtjänst
	Äskande av medel ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten
	Erbjudande från Sveriges Kommuner och Regioner om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem
	Återrapport gällande svar på remiss från VästKom om samverkansavtal för digitala hjälpmedel
	Svar på skrivelse från Hemgården demens till socialnämnden
	Svar på motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
	Information gällande uppföljning till socialnämnden om kommunens familjehem och kontaktfamiljer
	Återrapport från kontaktpolitiker
	Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens myndighetsutskott
	Initiativärende gällande tillgänglighet på socialkontoret
	Meddelanden
	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-02-01–2022-03-31

	bilaga 1 SN § 47
	bilaga 1 SN § 52
	Svar på skrivelse från personal på Hemgården demens




