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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 77   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ingen av de närvarande ledamöterna anmäler något extra ärende och den 
utskickade dagordningen godkänns. 
______ 
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SN § 78   
 
Utbildning i digital signering från IT-avdelningen  
 
Sammanfattning 
Helen Svantesson, IT-samordnare, föreläser hur det nya systemet med digital 
signering fungerar. 
 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 79  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef och Susanne Johnsen, verksamhetschef, informerar 
nämnden om följande: 

 
• Det har i verksamheten tillkommit nya chefer. Marie Alexandersson är ny 

enhetschef på barn- och familjeenheten och Minna Obawole ny 
enhetschef på bistånd-, stöd och administrationsenheten. 

• Rekrytering efter Rickard Larsson, chef Hemtjänst Landsbygd, pågår. 
• Sommaren har inneburit en hel del sjukdom i verksamheten vilket har 

medfört en hög grad av vikarier. Det har trots det fungerat bra och 
bemanningspoolen har börjat byggas upp. Under sommaren har även 
munskydden återkommit i verksamheten. 

• Förvaltningen ska titta på hur semesterperioderna ska se ut inför 
nästkommande år. 

• Herrljunga har tagit emot sin andel av kvotflyktingar för året. Hittills har 
två flyktingar kommit från kriget i Ukraina och det har aviserats om en 
barnfamilj som är på väg. Flyktingarna bor på Gäsenegården.  

• Det har bokats in en verksamhetsdag den 24 oktober. 
 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 80  DNR SN 9/2022 7706 
 
Månadsuppföljning 2022 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Prognosen per den siste juli visar en budget i balans, för socialnämnden för        
helår 2022. 3 100 tkr avser de flyktingmedel avseende 2017 års nyanlända som 
förs till resultatet 2022. Övriga verksamheter visar en negativ prognos på 3 100 
tkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      *Inklusive resultatföring av 2017 års flyktingmedel, 3 100 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-09 
Månadsrapport per 2022-07-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.  
 

  Budget Prognos Avvikelse Förändring  
Enhet 2022 2022 helår prognos 

Nämnd 559 559 0 0 
Förvaltningsledning 16 429 10 579 5 850 5 850 

IFO 36 938 34 988 1 950 -500 
IFO övergripande 367 1 117 -750 0 
IFO vuxen stöd och behandling * 13 582 8 982 4 600 300 
IFO barn och familj 14 672 15 872 -1 200 -100 
IFO bistånd, stöd och administration 8 317 9 017 -700 -700 
Vård och omsorg 130 444 132 944 -2 500 250 
Vård och omsorg gem 7 406 8 056 -650 200 
Korttid och bemanning 0 0 0 300 
Hagen säbo 0 0 0 0 
Hemgården demens 12 059 12 409 -350 -250 
Hälso- och sjukvård 17 239 17 239 0 0 
Hemgården omvårdnad 10 401 10 401 0 0 
Hemtjänst 23 601 23 601 0 1 500 
Socialt stöd 45 152 50 452 -5 300 -750 
Socialt stöd gem 2 921 2 621 300 200 
Funktionshinder 1 14 021 19 421 -5 400 -4 300 
Funktionshinder 2 12 191 13 291 -1 100 3 250 
Stöd och resurs 8 164 7 464 700 100 
Sysselsättning 7 854 7 654 200 0 

Totalsumma 229 521 229 521 0 4 850 
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Fortsättning SN § 80 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Månadsuppföljningen godkänns. 
______ 
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SN § 81 DNR SN 9/2022 7706 
 
Handlingsplan för socialnämnden 2022 
 
Sammanfattning 
Per april presenterade socialförvaltningen en negativ prognos på 4 850 tkr. 
Utifrån detta har socialnämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan, med de åtgärder som behöver vidtas för att få en budget i balans 
2022 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-06-09 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar handlingsplanen för 2022 och ger förvaltningen i 
fortsatt uppdrag att uppdatera handlingsplanen per oktober 2022. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar handlingsplanen för 2022 och ger förvaltningen i 
fortsatt uppdrag att uppdatera handlingsplanen per oktober 2022. 

 ______ 
 

Expedieras till:       Kommunstyrelsen
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SN § 82 DNR SN 32/2022 730 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
 
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.  

 
Totalt antal rapporter för första kvartalet är 24 varav nio är verkställda eller 
avslutade. Kvarstående 16 rapporter gäller övervägande insatserna kontaktperson 
(sju ärenden) och kontaktfamilj och korttidsvistelse (sju ärenden). Något färre 
rapporterade ej verkställda beslut sedan föregående kvartal. Inom äldreomsorgen 
har ett beslut om särskilt boende som inte har verkställts och dragit längre ut på 
tiden, den enskilde har fått ett erbjudande men tackat nej. Att personer tackar nej 
till kommunens erbjudanden rapporteras till IVO. Inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) gäller två beslut ”särskilt kvalificerad kontaktperson” 
vilket kräver särskild kompetens för den som ska utföra uppdraget. Generellt är 
orsaken svårigheter att finna uppdragstagare/familjer lämpliga för uppdragen som 
också matchar med brukaren och dennes behov. Inom LSS är det för andra 
kvartalet 2022 fyra ärenden som inte är verkställda vid rapporteringstillfället. De 
nu aktuella ej verkställda besluten gäller olika insatser och generellt är orsakerna 
uppdragstagare saknas eller enskild som själva har velat avvakta när det gäller 
korttidsvistelse. I övrigt pågår arbete 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. 

 
I samband med den pågående översynen av insatsen kontaktperson som 
påbörjades under våren 2022 bl.a. gällande, hur många personer är beviljade, 
tillsvidare- eller tidsbegränsade beslut, uppföljningar, så har två möten hållits 
med verkställare av insatsen. Under hösten planeras tre tillfällen in med 
handläggare och respektive enhetschef, för information om 
dokumentationsskyldigheten samt hur det ska göras i verksamhetssystemet Viva. 
Informationen ges av SAS/Kvalitetssamordnare samt systemförvaltare. En 
förteckning på de rapporterade ej verkställda besluten lämnas varje kvartal, till 
berörda chefer/handläggare/verkställare som då kan ha bättre kontroll på nuläget 
och bättre kunna förbereda sig på att kolla upp i enskilda ärenden och 
dokumentera, inför varje kvartalsrapportering. 

 
Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 
2022-06-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01 
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Fortsättning SN § 82 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 till 
handlingarna. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-06-30 till 
handlingarna. 

 ______ 

  

Expedieras till:  
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige  
Revisorerna  
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SN § 83 DNR SN 85/2022 700 
 
Beslut om fixartjänst och tvättservice samt upphävande av 
tidigare beslut 
 
Sammanfattning 
Kommunen får utföra tvättservice och fixartjänst åt de egna verksamheterna samt 
till personer över 68 år enligt lagen om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 7 §.  

 
Kommunen skall dock inte bedriva och erbjuda tjänster på den allmänna 
marknaden och kan därför inte erbjuda fixartjänst och tvättservice åt andra 
företag och organisationer. Kommunen kan således erbjuda tvättservice och 
fixartjänst åt privatpersoner över 68 år utan föregående biståndsbeslut samt åt 
kommunala bolag och verksamheter men inte till andra företag och 
organisationer. Om privatpersoner under 68 år är i behov av insatser måste detta 
föregås av en individuell behovsprövning och då blir insatsen oftast hemtjänst. 

 
Tvätt och fixartjänst kommer fortsatt att tillhandahållas av 
Arbetsmarknadsenheten i Herrljunga kommun. Taxan för tvättservice och 
fixartjänst fastställs av KF. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-06-29 
Socialnämnden § 86/2007-04-24 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden beslutar att fixartjänst och tvättservice utan individuell 
behovsprövning enbart får erbjudas till privatpersoner över 68 år samt 
kommunala verksamheter och bolag. 

• Socialnämnden upphäver tidigare beslut SN § 86/2007-04-24. 
 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fixartjänst och tvättservice utan individuell 
behovsprövning enbart får erbjudas till privatpersoner över 68 år samt 
kommunala verksamheter och bolag. 

2. Socialnämnden upphäver tidigare beslut SN § 86/2007-04-24. 
 ______ 
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SN § 84  DNR SN 86/2022 700 
 
Revidering av riktlinjer av taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhet 
 
Sammanfattning 
Det har uppmärksammats att det finns en felaktighet i befintlig riktlinje samt att 
en avgift saknas. Felaktigheten består i att det står att fixartjänst erbjuds utan 
individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Enligt lagen om 
kommunala befogenheter får servicetjänst utan behovsprövning endast ges till 
personer över 68 år. 
 
Det saknas en reglering av avgift för tvättservice i riktlinjen. Denna tjänst 
organiserades tidigare under samhällsbyggnadsförvaltningen och när 
socialförvaltningen tog över tvätten i kommunen uppdaterades aldrig 
socialnämndens riktlinje. Tvättservice erbjuds även detta till privatpersoner utan 
individuell biståndsprövning till personer över 68 år samt till kommunala bolag. 
Kostnaden är 2022 per kilo är 92 kr. 
 
Idag står det i riktlinjen under punkt 3.2.4 Övriga kostnader utanför 
högkostnadsskyddet: 
Fixartjänst 
Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan 
individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 
fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen enligt prisindex för 
kommunal verksamhet. 
 
Förslag på ny formulering under samma punkt: 
Fixartjänst och tvättservice 
Fixartjänst och tvättservice är en så kallad servicetjänst, som kommunen kan 
tillhandahålla utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 68 år. 
Kostnad för fixartjänst för 2022 fastställs till 292 kr per timme och höjs sedan 
årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet. Kostnaden för tvättservice för 
2022 fastställs till 92 kr per kilo och höjs sedan årligen enligt prisindex för 
kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2022-07-04 
Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet 
KS 267/2021 7726 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet. 
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Fortsättning SN § 84 
 
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. 

______ 
 
 Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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SN § 85 DNR SN 57/2020 101 
 
Svar på återremiss från Kommunfullmäktige avseende motion 
om gratis fixartjänst 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tidigare utrett motionen om gratis fixartjänst till personer 
med biståndsbedömd hemtjänst. I den utredningen fastslogs att kommunen inte 
får erbjuda gratis fixartjänst till kommuninvånare. Detta utifrån 
likställighetsprincipen enlig kommunallagen (2kap §3) Kommunallag (2017:725) 
samt utifrån Konkurrenslag (2008:579).  
 
Kommunfullmäktige återremitterar 2022-05-23 till socialförvaltningen att utreda 
kostnaden för gratis fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst 
trots att det inte är förenligt med svensk lagstiftning. 
   
Socialförvaltningen har försökt att uppskatta vad det skulle kosta med gratis 
fixartjänst till personer med biståndsbedömd hemtjänst. Förvaltningen kan inte ge 
någon exakt siffra då det inte går att uppskatta hur många som skulle vilja ta del 
av detta om det erbjöds gratis. Det är också svårt att uppskatta omfattningen av 
behovet då fixartjänst inkluderar både hjälp i hemmet samt hjälp i trädgård men 
med stor sannolikhet skulle det röra sig om en stor andel av kommuninvånarna 
som både har behov och inte har behov av hjälp som skulle åberopa detta genom 
incitamentet att det är gratis. År 2021 har förvaltningen ca 450 unika personer 
med biståndsbedömd hemtjänst, trygghetslarm och/eller kommunal hälso- och 
sjukvård. Om alla skulle åberopa gratis fixartjänst minst en timme/år (292 
kr/timme) skulle detta kosta 132 tkr. Om alla skulle åberopa två timmar skulle 
det kosta 263 tkr osv. 
 
Förvaltningen har även statistik på hur många som köpt fixartjänst under 2021 
och hittills under 2022. Under 2021 har 62 personer använt sig av fixartjänst 
vilket resulterade i en intäkt om 75tkr (ej inkluderat interna köp av fixartjänst) 
och under första halvåret 2022 är det 56 personer som köpt fixartjänst till en 
summa på 36tkr, omräknat till helår blir intäkten ca 72tkr. Dock skall påpekas att 
detta inte bara är personer med biståndsbedömd hemtjänst.  
 
Kommunen erbjuder redan idag fixartjänst via arbetsmarknadsenheten utan 
individuella biståndsbeslut till personer över 68 år. Detta är dock förenat med en 
kostnad som kommunfullmäktige fastställt. Att detta är åldersbestämt till 68 år 
styrs återigen av lagstiftning och får inte styras av att man redan skall ha vissa 
insatser av kommunen. Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter får kommunen bara utföra: 
2 kap Servicetjänster åt äldre 
7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla
  servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. 
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Fortsättning SN § 85 
 
Sammantaget anser socialförvaltningen att motionen skall avslås genom att gratis 
fixartjänst i alla former samt specifikt som motionären föreslår enbart till 
personer med biståndsbedömd hemtjänst inte är förenlig med svensk lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-16 
Kommunfullmäktige § 86/2022-05-23 
Tjänsteskrivelse svar på motion gratis fixartjänst daterad 2022-03-10, SN 
57/2020  
Tjänsteskrivelse ”Beslut om fixartjänst samt upphävande av tidigare beslut” 
daterad 2022-06-29, SN 85/2022 
Motion inkommen KF 2020-03-13 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Motionens avslås. 
 ______ 
 
Reservation  
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
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SN § 86 DNR SN 43/2022 7706 
 
Utbetalning statliga medel: Förhöjd/bibehålla 
habiliteringsersättning 2022 
 
Sammanfattning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2022 fördela statliga 
medel för habiliteringsersättning till kommunerna. Syftet med statsbidraget är att 
införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning (habiliteringsersättning) till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget rekvireras via blankett 
hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan 
användas till och med den 31 december 2022. Stimulansmedel för förhöjd 
habiliteringsersättning år 2022 ger en möjlighet för Herrljunga kommun att åter 
behålla den tidigare tillfälliga höjningen samt öka den till totalt 110kr/dag. Det 
blir en höjning med 96% även för 2022, från den ordinarie ersättningen om 
56kr/dag till 110kr/dag. Höjningen räknas ut utifrån en beräkning om antalet 
personer med beslut om daglig verksamhet samt ett uppskattat antal arbetsdagar 
år 2022. 
 
Statsbidraget för Herrljunga kommun omfattar 269 100 kr för 2022. 
Förvaltningens egna budgeterade belopp för habiliteringsersättningen för 2022 är 
190 000 kr vilket tillsammans blir totalt 459 100 kr att fördela på ca 30 brukare. 
Antalet brukare kan komma att ändras utifrån eventuella avslut eller 
tillkommande personer, förvaltningen tar höjd för sådana förändringar. 
Utbetalningen av den tillfälliga höjningen avseende jan-april har betalats ut 
retroaktivt i juni och från juni har höjningen skett per månad. Utbetalningarna 
beräknas utifrån antalet deltagare och antal dagar man varit på daglig verksamhet 
under året i enlighet med rutinen ”Hantering av habiliteringsersättning”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-25 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Genomförda utbetalningar 2022 fastställs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att årligen administrera den statliga 

ersättningen för habiliteringsersättning enligt aktuell utbetalningsmodell. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Genomförda utbetalningar 2022 fastställs. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att årligen administrera den statliga ersättningen 

för habiliteringsersättning enligt aktuell utbetalningsmodell. 
 ______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-08-23 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 87 DNR SN 90/2022 700 
 
Förändring av öppettider för second-hand butiken Reprisen 
genom samverkan med föreningslivet 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att återinföra helgöppet på second-hand affären Reprisen 
genom samverkan med föreningslivet. Förslaget innebär att de föreningar som 
vill kan drifta butiken på lördagar och att intäkterna delas lika mellan Reprisen 
och föreningen. Arbetsmarknadsenheten kommer utifrån förslaget att bjuda in 
samtliga föreningar i kommunen att erbjudas samma möjlighet. Samverkan 
mellan föreningar och den kommunala arbetsmarknadsenheten gynnar både 
föreningen, utvecklandet av verksamheten och bygden samt kan leda till fler 
gynnsamma arbetstillfällen i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-09 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden ingår samverkan med föreningslivet för att hålla second 
hand-butiken Reprisen öppet på lördagar. 

• Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en rutin över arbetsmiljöansvar 
och för den ekonomiska fördelningen. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ingår samverkan med föreningslivet för att hålla second 
hand-butiken Reprisen öppet på lördagar. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en rutin över arbetsmiljöansvar och 
för den ekonomiska fördelningen. 

 ______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-08-23 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 88 DNR SN 13/2022 733 
 
Återkoppling till kommunstyrelsen gällande 
effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har beviljats 300 tkr ur kommunstyrelsens effektiviseringsfond 
till effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten och återkoppling har begärts till 
kommunstyrelsen i augusti månad. Syftet med projektet är att skapa en effektiv 
organisation där den direkta brukartiden ska uppgå till 66 %, att förbereda för ev. 
implementering av en LOV-organisation, samt att kunna klara av kostnaderna för 
framtidens äldreomsorg med tilldelade demografimedel, öka kontinuiteten och 
bibehålla kvaliteten till brukarna. Extern medverkan sker från företaget 
Ensolution. Efter genomgångar av verksamheten har åtgärdsområden identifierats 
och aktiviteter påbörjats för att förbättra effektiviteten och för att förbereda inför 
LOV. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner informationen och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen. 

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

1. Informationen godkänns och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen. 
______ 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-08-23 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 89  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i sina 
kontaktverksamheter under den senaste tiden. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 ______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-08-23 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 90  
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 

Domar inkomna under tidsperioden 2022-06-07 - - 
2022-08-22 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 
2022-05-30 
 
Protokollutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs 
Sjukhus sammanträde den 29 juni 2022 
 
KF § 106/2022-06-21 Svar på motion om jämställda 
utbetalningar av försörjningsstöd 
 
KS § 90/2022-05-30 Kommunövergripande 
informationshanteringsplan för Herrljunga kommun 
 
KS § 87/2022-05-30 Översyn av processen för 
intern styrning och kontroll 
 
KF § 118/2022-06-21 Ändring av tidsplan för 
budgetbeslut i samband med höstens budgetprocess 
 
KF § 114/2022-06-21 Rapportering av ej verkställda 
gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2022-03-
31 
 
KS § 94/2022-05-30 Äskande av medel för full 
utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten 
 
KF § 85/2022-05-23 Svar på medborgarförslag om 
förändringar av hemtjänsten i Herrljunga kommun 
 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2022-06-
15 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 
2022-08-15 

VS 
 
 
SN 17/2022 
 
 
SN postlista 
2022:13 
 
SN 160/2021 
 
 
SN 58/2022 
 
 
SN postlista 
2022:12 
 
SN 6/2022 
 
 
SN 32/2022 
 
 
 
SN 50/2022 
 
 
SN 97/2021 
 
 
SN 88/2022 
 
 
SN 17/2022 

 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-08-23 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 91 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-06-07–
2022-08-22 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-06-07 - - 2022-08-22 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-06-07 - - 2022-08-22 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-06-07 - - 2022-08-22 
 

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 
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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