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SN § 106   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Carina Fredriksen (S) anmäler på sammanträdet en punkt rörande initiativärende 
om tillgängligheten på Tors hus. Sandra Säljö, socialchef, ber att frågan istället 
tas under första punkten när Socialförvaltningen informerar. Detta godkänns av 
anmälaren av punkten. 
 
Eva Larsson (C), ordförande, uppmärksammar under §116 att punkt för 
delegationsbeslut saknades och således fördes punkten in på agendan.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 107  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om att arbetet i förvaltningen löper 
på planenligt. 
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar om att Socialförvaltningen har fått en ny 
controller. Amra Basagic, controller, började för ungefär en månad sedan.  
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar att IVO genomfört en granskning av 
verksamheten. Resultatet efter granskningen har inte redogjort för läget i 
kommunen, istället har man fått se ett övergripande resultat för hela regionen. 
Under granskningen har IVO inte specificerat vad de ville ha för uppgifter och 
således har förvaltningen inte kunnat lämna ut det underlaget som behövdes i 
granskningen. Resultatet har således blivit missvisande.  
 
Christel Andersson, verksamhetschef, informerar om arbetet kring att skapa 
tillgänglighet i IFO:s lokaler. Det finns ett beslut om bland annat ringklocka och 
dörröppnare. Det som behövs nu är att man får dit någon som kan installera detta.  
Det har konstaterats att det inte går att sätta in en trapphiss, men man tittar på att 
sätta in en hiss i en annan del av lokalen. Anpassningar för att göra toalett 
tillgänglig har gjorts. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 108 DNR SN 113/2022 200 
 
Frågor inför ansvarsprövning, Socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Eva Larsson (C), ordföranden, redogör för att frågor har inkommit från 
revisorerna. Förvaltningen ska träffa revisorerna den 11 november.  
 
Politikerna har möjlighet att mejla synpunkter och inspel till Eva Larsson (C), 
ordföranden, senast 1 november 2022. 

 
Underlag 
Förfrågan om svar, 2022-09-22 
Frågor inför ansvarsprövning, 2022-09-22 
______ 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-10-25 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 109 DNR SN 6/2022 7706 
 
Budget och verksamhetsplan 2023 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Från Socialnämnden tilldelades 227 306 tkr för att bedriva verksamhet år 2023 i 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2022.Utifrån den tilldelade ramen har 
socialnämnden tvingats inta en stram budgethållning och genomföra 
effektiviseringar inom verksamheterna. Nedbruten budget på verksamhetsnivå 
presenteras på nämndens sammanträde i december 2022. 
 
Sandra Saljö, socialchef, tillägger att det inte går få fram siffror på hur många 
som slutar i verksamheten och den stora frågan är hur man ska lyckas med att 
rekrytera utbildad personal i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10 
Budgetbeslut KF § 110/2022-06-21 
Budget och verksamhetsplan 2023 socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att 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. Att budget och verksamhetsplan 2023 godkänns och lämnas vidare till 
kommunfullmäktige. 

______ 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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SN § 110 DNR SN 104/2022 700 
 
Intern kontrollplan 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för 
intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.  
 
För 2023 har förslag till intern kontrollplan tagits fram för socialnämndens 
verksamhetsområden. Utgångspunkt för intern kontrollplan 2023 har varit en 
upprättad risk- och konsekvensanalys, i dialog, inom socialförvaltningens 
ledningsgrupp. Utifrån risk- och konsekvensanalysen som bland annat bygger på 
uppmärksammade brister under det gångna året och i övrigt viktiga områden som 
bör uppmärksammas för särskild kontroll, har ett förslag till intern kontrollplan 
2023 tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
Intern kontrollplan 2023 för socialförvaltningen 
Bilaga Risk- och konsekvensanalys 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner Intern kontrollplan 2023. 
 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner Intern kontrollplan 2023. 
______ 
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SN § 111 DNR SN 94/2022 700 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 
LSS 2022-09-30 
 
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 tredje kvartalet är 31 varav nio verkställda/avslutade av 
annan orsak. Kvarstående 22 rapporter gäller övervägande insatserna:   
• kontaktperson – åtta ärenden  
• kontaktfamilj och korttidsvistelse – sex respektive tre ärenden 
  
Något fler rapporter ej verkställda beslut sedan föregående kvartal.    
 
Äldreomsorg 
Två beslut om särskilt boende som inte har verkställts. En verkställighet har 
dragit ut på tiden, 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 § 111 
 
LSS  
För tredje kvartalet 2022 är det fem 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 tre beslut är tagna 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. Verkställighet av beslut om insats som 
fattas kring sommar och semestertid kan fördröjas på grund av semestrar och att 
andra uppgifter får en högre prioritet när flera funktioner/tjänstepersoner inte har 
vikarier och får täcka upp för varandra under sommarmånaderna.   
 
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.  
 
Möten har i oktober genomförts med handläggare och enhetschef, för 
information om dokumentationsskyldigheten samt hur det ska göras i 
verksamhetssystemet Viva. Informationen ges av SAS/Kvalitetssamordnare samt 
systemförvaltare. Handläggare har tagit till sig information och visat på 
förbättringar. Medvetenheten finns men tid måste också prioriteras till 
dokumentation.  
 
Verksamhetsområdet socialt stöd kommer förutom ovan nämnda åtgärder även 
upprätta analyser på resp. enhet om bristerna som uppmärksammats i 
följsamheten och upprättandet av social dokumentation samt vad/vilka åtgärder 
som vidtas. Analyserna skall upprättas för varje enhet och redogöra för deras 
specifika åtgärder. Analyserna kommer sedan att följas upp på 
ledningsgruppsnivå samt via de ordinarie kvalitetskontroller som görs i 
verksamheterna.  Analyserna skall vara ett led i att förbättra den sociala 
dokumentationen och på så vis även kunna följa verkställighetsprocessen bättre. 
 
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. 
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Fortsättning SN § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 
2022-09-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2022-09-30 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 2022-09-30 till 
handlingarna. 

______ 
 

 

  

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 För kännedom:  Revisorerna 
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SN § 112 DNR SN 75/2022 700 
 
Beslut om inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland 2022-2024 
 
Sammanfattning 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till 
förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i 
Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till 
och med 2024. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Brev inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2022-2024 
Protokollsutdrag §47 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra 
Götaland 2022-2024, Dnr 2022/SKF0139 
Inriktningsdokument UMO 2018-2022 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden ställer sig bakom en förlängning av befintligt 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills 
dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom en förlängning av befintligt 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills 
dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. 

______ 
Expedieras till:  Expedieras till Boråsregionen senast 2022-10-07 
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SN § 113  DNR SN 80/2022 992 
 
Yttrande angående remiss från Regeringskansliet – Tryggare i 
vårdyrket 
 
Sammanfattning 
Herrljunga Kommun har fått möjlighet att yttra sig kring utredningen om 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska att se över kraven för 
sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de 
minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten 
ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar 
upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Utredningen 
föreslår bland annat att: 
 
Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat 
sjuksköterska och barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i en 
ny bilaga till högskoleförordningen. Utredningen bedömer att utbildningarna inte 
behöver förlängas. 
 
Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma 
modeller för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan 
underlätta för fler vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att 
medverka i verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska även få i uppdrag att 
planera och utveckla VFU-kurser inom utbildning som är förlagd i fler 
verksamheter än i dag. Kurserna ska kunna genomföras med start senast 
höstterminen 2025. 
 
Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i 
vissa avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som 
förändringar inom hälso- och sjukvården kräver. 
 
Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens 
påbyggnadsutbildning till barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att 
utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 
 
Förvaltningen bedömer att remissen är adekvat och har inga ytterligare 
synpunkter. Förvaltningens svar till Regeringskansli är att förändringarna som 
remissen föreslår är adekvata och har inget att tillägga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 87/2022 700 daterad 2022-10-03 
Remiss från Regeringskansliet SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn 
av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 
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Fortsättning SN § 113. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden yttrar sig till Regeringskansliet att förslaget i remissen är 
adekvat och inga ytterligare synpunkter finns. 

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

1. Socialnämnden yttrar sig till Regeringskansliet att förslaget i remissen är 
adekvat och inga ytterligare synpunkter finns. 

______ 
 

 Expedieras till: Regeringskansliet senast 31 oktober 2022 via epost u.remisssvar@regeringskansliet.se

mailto:u.remisssvar@regeringskansliet.se
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SN § 114  DNR SN 67/2022 702 
 
Svar på initiativärende från Socialdemokraterna gällande 
schemaläggning för personal 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna inkommer på socialnämndens nämndsmöte 2022-06-07 med 
ett initiativärende SN § 72/2022-06-07 gällande omorganisation av schema 
rörande byte av 10 timmars arbetspass för nattpersonal/nattpatrull. 
Socialnämndens beslut blir att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet. 
 
I initiativärendet går att läsa: 
”Det har kommit till vår kännedom att personal har synpunkter på 
schemaomläggningen då de måste arbeta fler nattpass/respektive längre 
dag/kvällspass. Ett extra nattpass gör det svårare att återhämta sin hälsa. De 
saknar överrapporteringstid både kväll och morgon. Vi vill ha en utredning som 
talar om vilka effekter/konsekvenser denna förändring gett” 
 
Sammanfattningsvis visar utredningen inte på några direkta negativa 
konsekvenser av schemaförändringen för nattpersonalen hälsa utan mer en 
allmän känsla att man inte tycker att förändringen är bra. Förvaltningen har 
efterfrågat specifik och konkret information från Kommunal vad denna känsla 
består av för att kunna bemöta på ett bra sätt. Förvaltningen har bett om 
synpunkter i omgångar. På FSG daterat 2022-08-15 ber socialchef Kommunals 
representant att återigen försöka att samla in synpunkter och återkoppla till 
verksamhetschef inom vård- och omsorg på lokal samverkansgrupp (LSG), vilket 
också gjordes 2022-09-13. Samma dokument lämnades därefter in som kopia till 
FSG 2022-09-20 och bifogades protokollet.  
 
Risk- och konsekvensanalyserna, uppföljningarna av risk- och 
konsekvensanalyserna, tidigare samverkan på LSG och FSG och 
hälsokontrollerna styrker att inga negativa konsekvenser för nattpersonalen hälsa.  
 
Konsekvenserna i skrivelsen som Kommunal inlämnade på LSG daterat 2022-
09-13 och daterat FSG 2022-09-20 rör inte specifikt nattpersonalens mående som 
detta initiativärende bland annat handlar om handlar om.  
 
I skrivelsen inlämnad till LSG 2022-09-13 och FSG 2022-10-20 uppger 
Kommunal att det förekommer arbetsplatser där det saknas överrapporteringstid: 
”Felaktigheten i Socialförvaltningens svar är att det visst förekommer 
arbetsplatser där det saknas överrapporteringstid. Hemvården i Ljung slutar 
sina kvällspass kl. 22.00 och Nattpatrullen börjar kl. 22.00. Här sker 
rapportering endast via Viva eller i undantagsfall via telefon enligt vad vi har 
fått till vår kännedom. Från Kommunals sida vet vi i dagsläget inte att detta 
förekommer på några fler arbetsplatser”. 
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Fortsättning SN § 114. 
 
Enligt enhetschef för nattpatrullen börjar två av tre medarbetare klockan 21.45 
och arbetar till 07.00 den tredje medarbetaren börjar klockan 22.00 och arbetar 
till 07.15.  
Detta möjliggör för en överrapportering om behov finns både kväll och morgon. 
Förvaltningen arbetar dock för att minska den fysiska överrapporteringen 
generellt. Detta för att ett omfattande arbete pågår med att få våra medarbetare att 
dokumentera och läsa i journalen där all information av vikt skall finnas. Vid 
muntlig överrapportering enbart riskerar viktig information att gå förlorad. 
 
Kommunal uppger även att det har blivit mer ensamarbete mellan dag och 
kvällsskift då samtliga inte arbetar heltid. Förvaltningen delar denna bild och har 
genomfört och planerar att genomföra vissa åtgärder sedan tidigare.  
 
Förändringen har inneburit att förvaltningen har kunnat öka från 53 % faktisk 
heltid till 80,2 % faktisk heltid och att andelen vikarier som brukarna möter har 
minskat från 488 personer till 242 personer. Något som Socialstyrelsen också 
belönat förvaltningen för. Om tio timmars natt kvarstått hade detta inte varit 
möjligt med befintlig budget. Förvaltningen bedömer att ökningen av antalet 
heltid inte hade varit möjlig utan en flexibilitet på natten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad till 2022-10-11 
Initiativärende daterad till 2022-06-07 undertecknad Kitty Andersson och Carina 
Fredriksen 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden anser initiativärendet besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden anser initiativärendet besvarat. 
______ 
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SN § 115  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Alexander Strömborg (SD) och Anette Rundström (S) har träffat Mirnes, 
enhetschef för arbetsmarknadsenheten, på Tors hus och fick se flera delar av 
verksamheten. Man fick med sig att det är bra att daglig verksamhet flyttar till 
Hemgården. Intrycket är att verksamheten går framåt och engagemanget är stort.  
 
Sandra Säljö, socialchef, meddelar att en projektledare är anställd för att göra 
flytten till Hagen så bra som möjligt. Den man anställt är Siv Hagengrinder och 
hon kommer gå över i projektledarrollen under kommande år. Planeringen av 
ombyggnationen av hemgården är på gång och man har dialog med 
samhällsbyggnad om detta.  
 
Eva Larsson (C), ordförande, informerade om att man under verksamhetsdagen 
den 24 oktober 2022 fick en inbjudan från rehabiliteringen om att politikerna är 
välkomna att komma på besök. Kerstin Settergren som är kontaktpolitiker för 
hemsjukvården förmedlas inbjudan.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 116  
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning        DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 

Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för 
barn och unga 2023 
 
Protokollsutdrag Boråsregionen 2022-09-16 gällande 
fastställande av avgiftsförändring Södra Älvsborg 
 
KS § 139/2022-09-26 Återkoppling från socialnämnden 
gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten under 
2022 
 
KS § 142/2022-09-26 Upprätta hyreskontrakt för ny 
gruppbostad och korttidsvistelse för barn och ungdomar 
som tillhör LSS personkrets 
 
Svar till uppföljning av revision av kvalitet och effektivitet 
inom äldreomsorg 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-
10-20 
 
 

SN 102/2022 
 
 
-- 
 
 
SN 13/2022 
 
 
 
SN 14/2022 
 
 
 
SN 112/2022 
 
 
SN 17/2022 

  
Sandra Säljö, socialchef, tydliggör meddelande 1 med att Amra kommer innan 
årets slut ta fram siffror till hur detta kan påverka Herrljunga kommun och hur 
man ska finansiera detta. Detta för att man ska kunna bibehålla sina 
kontaktfamiljer som är knutna till kommunen.  
 
Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 117 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-08-23–
2022-10-24 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-08-23 – 2022-10-24 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-08-23 – 2022-10-24 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-08-23 – 2022-10-24 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
 



 

e33d2a21-1d23-4b4f-9baa-def11634ceb4 

 

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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