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SN § 118   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Eva Larsson (C), ordförande, meddelar att två sekretessärenden angående 
umgängesrätt kommer läggas till i dagordningen. Dessa punkter lades först in 
efter § Revidering av delegationsordning, men flyttas till efter § Återrapport från 
kontaktpolitiker. Detta då föredragande inte anlänt ännu när § Revidering av 
delegationsordning beslutats om. Efterföljande punkters paragrafer justeras.   
 
Dagordningen godkänns. 
______ 
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SN § 119  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar att det är ganska precis som det var vid 
senaste nämndsammanträdet. Just nu pågår det ett omfattande arbete med 
budgeten som kommer redovisas vid nästa nämnd. 
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar att en ny IT-strateg, Jesper Lidevi, börjar 
den 28 november och ersätter då Selma Mukaca som slutar i december.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 120 DNR SN 9/2022 7706 
 
Månadsrapport ekonomi 
 
Sammanfattning 
Prognosen per den siste oktober 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.  

 
Underlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-10 
Månadsrapport per 2022-10-31 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen. 

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

 
Fortsättning SN § 120 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen. 
 

______ 
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SN § 121 DNR SN 9/2022 7706 
 
Handlingsplan budget i balans 
 
Sammanfattning 
I april presenterade socialförvaltningen en prognos på - 4 850 tkr. Utifrån denna 
prognos har socialnämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan, med de åtgärder som behöver vidtas för att få en budget i balans 
under 2022. Handlingsplanen skall följas upp med åtgärder vidtagna maj månad 
samt oktober månad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-15 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar handlingsplan för budget i balans 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar handlingsplan för budget i balans 2022. 
______ 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 
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SN § 122 DNR SN 115/2022 7781 
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten 2022 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2022 fortsatt följa personalkontinuiteten i hemtjänsten. 
Det ligger väl i linje med ny lagstiftning om att införa fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten. Syftet med fast omsorgskontakt i hemtjänsten är bland annat är att 
arbeta i mindre grupper, som ett sätt att öka brukarens kontinuitet i kontakterna 
med hemtjänsten. Resultaten från årets mätningar gällande personalkontinuiteten 
ska redovisas till socialnämnden.  

 
Mätningarna 2022 försenades på grund av tekniska problem med 
planeringssystemet. Årets mätningar har gjorts vid fyra tillfällen med viss 
spridning under året, februari, april, augusti och oktober. Resultatet från 
mätningen i oktober är det som inrapporteras till Kolada1. Kriterierna följer den 
nationella statistiken: 
varje mätperiod är två veckor 
- gäller personer 65 år och äldre  
- två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (mån-sön) 
- avser tiden mellan 07.00 – 22.00 
- trygghetslarm och matleveranser räknas ej 

 
I de fall det är besök nattetid blir det ytterligare fler personal.  

 
Resultat 
Antalen, i respektive kolumn i sammanställningen varierar över tid, uppåt och 
nedåt i de tre hemtjänstområdena och därmed blir det svårt att se någon 
avvikande trend under årets mätningar. Hemtjänstgrupp Landsbygd avviker i 
resultaten i jämförelse med de två övriga hemtjänstgrupperna med t.ex. flest antal 
personal hos brukaren under mätperioder, vilket då för med sig ett högre medeltal 
i antal personal hos var och en.  

 
För mätningen i augusti sticker resultaten ut mera i samtliga grupper, jämfört 
med de övriga månaderna. En återigen ny variant av influensa har kommit vilket 
kan vara en orsak till mera negativt resultat i augustimätningen, mer sjukdom fler 
vikarier. Fortfarande kan det också vara semester kvar för några personal och 
därmed vikarier som också innefattas i mätningen.  

 
Trend över längre tid visar för det nationella resultatet (ovägt medel - ett 
genomsnitt för alla kommuner, utan hänsyn till kommunernas storlek) att alla 
kommuner har en svag ökning av antalet personal en brukare möter under 14 
dagar, medan Herrljungas resultat går lite upp och ner med toppar åren 2015 samt 
2019, men visar nu på ett minskat antal personal en brukare möter under 14 
dagar.  

 

 
1 Databas för kommuner och regioner 
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Fortsättning SN § 122 
 
Enhetscheferna har tagit del av mätningarna och har nu till uppgift att göra 
närmare analyser av resultat som ”sticker ut”. Att identifiera orsaker till negativa 
resultat är viktigt om de rätta åtgärderna ska hittas för ett fortsatt 
förbättringsarbete. Men även de mera positiva resultaten behöver analyseras, vad 
är framgångsfaktorerna hos en grupp, vad kan grupper lära av varandra. 
 
Enhetschefernas ambition är att arbeta med en bra planering där kontinuiteten är 
ett av flera kriterier. Utmaningarna kan vara flera, t.ex. reseplanering, 
dubbelbemanning, avsaknad av kompetens för delegeringar, sjukfrånvaro etc. 

 
För att öka kvalitéten i hemtjänsten för såväl den enskilde, anhöriga och 
personalen har en lagstiftning tillkommit om erbjudande om en fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten, lagen gäller från 1 juli 2022. Dagens 
kontaktmannaskap kan vara en början att utgå ifrån när verksamheterna ska 
vidareutveckla denna del i arbetet. Det behövs en struktur och en planering för 
detta utvecklingsarbete. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Sammanställning av mätningar  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

______ 
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SN § 123 DNR SN 54/2022 7706 
 
Fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2023 

 
Sammanfattning 
Det har kommit in sju ansökningar om föreningsbidrag för 2023. Alla har varit 
fullständiga. Totalt omfattar ansökt belopp som är angivet 170 112 kr. I budget 
för 2023 finns det 130 000 kr att fördela till de ansökande.  

 
Förening Beslutat belopp 

2022 
Ansökt belopp Förslag 2023 

BRIS Region Väst 5 000 kr 20 000 kr 4 000 kr 
FUB 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 
Brottsofferjouren 6 000 kr  Ej angett summa 4 900 kr   
PRO Gäsene 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr 
PRO Herrljunga 6 400 kr 14 600 kr 6 000 kr 
SPF Seniorerna 
Knutpunkten 

ej ansökt 8 400 kr 6 000 kr 

Kvinno- och 
tjejjouren Borås 

103 500 kr 114 012 kr 
(12 kr per inv.) 

100 000 kr 

Summa 130 000 kr 170 112 kr 130 000 kr 
 
 

Sandra Säljö, socialchef, berättar att från 2023 kommer alla föreningsbidrag 
hanteras centralt i kommunen, förutom kvinnojouren då de gör ytterligare saker 
för socialtjänsten. Bakgrunden till detta är att man ska få kontroll över vilka som 
ansöker och beviljas bidrag. 
 
På grund av jäv deltar inte Harry Nilsson (S) i handläggningen och avstår från att 
rösta i ärendet.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-04. 
Ansökan från BRIS Region Väst, FUB, Brottsofferjouren, PRO Gäsene, PRO 
Herrljunga, SPF Knutpunkten Seniorerna, Kvinno- och tjejjouren Borås.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
• Föreningsbidrag 2023 fördelas enligt följande: 

PRO Gäsene – 3 100 kr 
PRO Herrljunga – 6 000 kr 
SPF Seniorerna Knutpunkten – 6 000 kr 
BRIS Region Väst – 4 000 kr 
Kvinno- och tjejjouren Borås – 100 000 kr 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 4 900 kr 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga – 6 000 kr 

•  Utbetalning sker senast i februari 2023. 
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Fortsättning SN § 123 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Föreningsbidrag 2023 fördelas enligt följande: 
PRO Gäsene – 3 100 kr 
PRO Herrljunga – 6 000 kr 
SPF Seniorerna Knutpunkten – 6 000 kr 
BRIS Region Väst – 4 000 kr 
Kvinno- och tjejjouren Borås – 100 000 kr 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 4 900 kr 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga – 6 000 kr 

2. Utbetalning sker senast i februari 2023. 
 
______ 

 
 

  

Expedieras till:  PRO Gäsene 
PRO Herrljunga 
SPF Seniorerna Knutpunkten 
BRIS Region Väst 
Kvinnojouren Borås 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga  

För kännedom: Socialnämndens controller 
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SN § 124 DNR SN 121/2022 7772 
 
Tillägg i taxan ”Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel” 
 
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 
produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria 
nikotinprodukter.  
 
Enligt reglemente är socialnämnden ansvarig tillsynsmyndighet för denna lag. 
Nämndens ansvar omfattar handläggning av anmälningar och tillsyn i 
verksamheterna.  
För att nämnden ska kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den omfattar 
nya lagen. Herrljunga kommun köper tjänst av Tillståndsenheten i samverkan 
(TIS) i Lidköping som hanterar all handläggning och föreslagen avgift är lika för 
alla medlemskommunerna. 
 
Tidsåtgång och handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel och e-
cigaretter motsvarar tid och handläggning för ärenden som omfattas av lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Bedömningen är därför att avgiftsnivån ska vara 
densamma för dessa produkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-03 
Taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria 
läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu gällande taxa 
för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Taxan ska träda i kraft 2023-01-01. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning SN § 124 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillägg i nu 
gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift 
gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Taxan ska träda 
i kraft 2023-01-01. 

______ 
 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

 
Kommunfullmäktige 
Tillståndsenheten i samverkan (TIS) Lidköping 
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SN § 125  DNR SN 119/2022 780 
 
Remissvar utifrån lagremissen: Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, 
S2022/03649 

 
Sammanfattning 
Lagrådsremissen, Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och 
vuxna i skyddat boende, S2022/03649 är ett förslag på ny lag/lagförändringar 
kring kommunens ansvar för att erbjuda skyddade boenden och kring placering 
av barn tillsammans med en vårdnadshavare på skyddade boenden. 
 
Remissvar föreslås lämnas tillsammans med Ulricehamn och eventuellt fler 
sjuhäradskommuner senast den 1 december. 
  
Lagförslaget föreslås börja gälla 1 juli och beslut förväntas fattas i maj. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Lagrådsremiss Dnr S2022/03649 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen i nämndens ställe kan 

inlämna remissvar på lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter” Dnr 
S2022/03649. 

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

1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen i nämndens ställe kan 
inlämna remissvar på lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter” Dnr 
S2022/03649. 

______ 
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SN § 126  DNR SN 107/2022 910 
 
Sammanträdesplan 2023 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 19 september 2022 beslutat om en gemensam 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 
Samtliga nämnderna uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna inför 2023. 
 
Kommunfullmäktige föreslår följande datum för socialnämndens och 
socialnämndens myndighetsutskotts sammanträden under 2023: 

 
SN Presidieberedning 
(Tisdag 8:30) 

SN sammanträde 
(Tisdag 13:15) 

SNMU sammanträde  
(Tisdag ca 10:00) 

 2 januari (extra sammanträde)  
17 januari  17 januari 
 31 januari 31 januari 
14 februari  14 februari 
 28 februari 28 februari 
14 mars  14 mars 
 28 mars 28 mars 
18 april  18 april 
 2 maj 2 maj 
  23 maj 
30 maj   
 13 juni 13 juni 
  27 juni 
  1 augusti 
10 augusti   
 22 augusti 22 augusti 
12 september  12 september 
 26 september 26 september 
10 oktober  10 oktober 
 24 oktober 24 oktober 
7 november  7 november 
 21 november 21 november 
28 november   
 12 december 12 december 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-26 
Kommunfullmäktige § 139/2022-09-19 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Sammanträdesplan 2023 för socialnämnden och socialnämndens 
myndighetsutskott fastställs enligt tabell. 
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Fortsättning SN § 126 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan 2023 för socialnämnden och socialnämndens 
myndighetsutskott fastställs enligt tabell: 

 
SN Presidieberedning 
(Tisdag 8:30) 

SN sammanträde 
(Tisdag 13:15) 

SNMU sammanträde  
(Tisdag ca 10:00) 

 2 januari (extra sammanträde)  
17 januari  17 januari 
 31 januari 31 januari 
14 februari  14 februari 
 28 februari 28 februari 
14 mars  14 mars 
 28 mars 28 mars 
18 april  18 april 
 2 maj 2 maj 
  23 maj 
30 maj   
 13 juni 13 juni 
  27 juni 
  1 augusti 
10 augusti   
 22 augusti 22 augusti 
12 september  12 september 
 26 september 26 september 
10 oktober  10 oktober 
 24 oktober 24 oktober 
7 november  7 november 
 21 november 21 november 
28 november   
 12 december 12 december 

 
______ 
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SN § 127  DNR SN 70/2022 7761 
 
Motion om hjälpmedel för barn med funktionsvariationer 

 
Sammanfattning 
Följande motion inkom 2022-04-19 från Mats Palm (S): 
 ”Barn med funktionsvariationer förskrivs inte dubbla hjälpmedel. Vid 
reparationer, anpassningar eller service av hjälpmedlet, ersätter inte heller 
hjälpmedelscentralen med ersättningsutrustning.  
 
Resultatet vid dessa händelser blir då att barnet får stanna hemma och utebli 
från skolan, eller att vårdnadshavare får köra till skolan och bära barnet under 
skoldagen.  
Även andra aktiviteter på fritiden blir naturligtvis svåra att delta i för barnet. 1 
frånvaro av ersättningshjälpmedel, skulle skolan här kunna vara en hjälpande 
faktor som skulle underlätta en skolnärvaro.  
 
Alla specialvarianter av hjälpmedel kan skolan givetvis inte stå för, men en mer 
generisk utrustning skulle kunna finnas inom förvaltningen för att i någon mån 
kunna underlätta skolgången i det korta perspektivet.  
 
Vi kan ju givetvis tycka att regionen skulle förskriva dubbla hjälpmedel, eller ha 
en bred uppsättning av låne-utrustningar, men idag är så inte fallet.  
Här skulle Herrljunga som kommun kunna gå i framkant och visa att vi står för 
tillgänglighet i våra verksamheter ur ett brett perspektiv. 
för 
 Jag yrkar att:  
1. Herrljunga kommun via Bildningsförvaltningen bedömer vilken generisk 
utrustning som skulle behövas för att säkerställa en skolnärvaro för barn med 
funktionsvariationer.  
 
2.Bildningsförvaltningen tillåts äska de medel som behövs för att möjliggöra 
hjälpmedlet Beslutsgång I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet 
överlämnas socialförvaltningen för beredning och finner att så sker” 
 
Det finns avtal som tydliggör ansvarsfördelning mellan Västra Götalands 
Regionen VGR och de 49 kommunerna. Det innebär att VGR och kommunerna 
har en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Utgångspunkten är att man bara kan förskriva en uppsättning av ett hjälpmedel 
till en och samma person. Socialförvaltningen kan inte utprova och förskriva 
dessa hjälpmedel då det dessutom krävs särskild kompetens. När det gäller barn 
är det barnhabiliteringen som bedömer behovet och är förskrivare. I avtalet med 
VGR regleras både ansvar och kostnader. Socialförvaltningen har dessutom inget 
ansvar för barn under deras skolgång samt ingen information om deras eventuella 
extra behov av hjälpmedel. Socialförvaltningen eller Bildningsförvaltningen kan 
inte bedöma behov eller äska medel för dubbelförskrivning då ansvaret ligger på 
annan huvudman. Därför är bedömningen att motionen skall avslås. 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-11-22 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning SN § 127 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse DNR SN 70/2022 
KF § 82 
KS 139/ 2022 660 
Bilaga 1. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet inom Västra Götaland. 
Bilaga 2. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

 
Förslag till beslut 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Carina Fredriksen (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.  
______ 

 
Expedieras till: Kommunfullmäktige 
 
För kännedom till: Annica Steneld Bildningsförvaltningen 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-11-22 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 128  DNR SN 59/2022 700 
 
Uppsägning av avtal vaccinationstjänsten Svevac hos Inera 
 
Sammanfattning 
Inera AB förvaltar Svevac som är ett nationellt journalsystem för vaccinationer 
som kommer att avvecklas 2022-12-31 och tjänsten kommer att upphöra. Detta 
innebär att all journalinformation måste hämtas och sparas ned av kommunen. 
All journalinformation kommer tas om hand av förvaltningen på ett säkert sätt 
efter avtalstidens slut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse DNR SN 59/2022  
Bilaga 1. Uppsägning av avtal 2022-05-10  
Bilaga 2. Uppsägningsbrev till kund som använder Svevac 2022-05-15  
Bilaga 3. Avsluta användning av Svevac 2022-05-09 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Socialnämnden godkänner informationen 
______ 
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SN § 129  DNR SN 118/2022 780 
 
SKR upphandling av undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar 

 
Sammanfattning 
Sandra Säljö informerar om att man kommer skicka in en fullmakt för att låta 
SKR, för kommunens räkning, genomföra en upphandling av ramavtal avseende 
undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten för 
åren 2024-2027. Fullmakten innebär en möjlighet att använda den upphandlade 
undersökningstjänsten för brukarundersökningarna 
 
Underlag 
Brev från Sveriges Kommuner och Regioner daterat 2022-10-25 
 
______ 
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SN § 130  DNR SN 120/2022 7710 
 
Revidering av delegationsordningen 

 
Sammanfattning 
När en individ inkommer med en överklagan på ett beslut som fattats så ska en så 
kallad rättidsprövning göras, det vill säga en bedömning om överklagan har 
inkommit inom den lagstadgade överklagningstiden. Idag är det ursprungsdelegat 
som enligt delegationsordningen har delegation på att föra denna rättidsprövning. 
Det innebär att när socialnämndens myndighetsutskott (SNMU) eller 
socialnämnden (SN) fattar beslutet så är det endast SNMU och SN som kan 
rättidspröva 

 
Förvaltningen föreslår att justera i delegationsordningen under kapitel 2 punkt 
2.5 så att rättidsprövningen för inkomna överklaganden som gäller beslut fattade 
av SNMU eller SN kan göras av tjänstemän på förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2022 med föreslagen förändrad ordalydelse 
Delegationsordningen SN 62/2022 7701, version16. Senast reviderad: SN § 
66/2022-06-07 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden fattar beslut om att justera ordalydelsen i kap 2 punkt 2.5 i enligt 
med föreslagen förändring. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Socialnämnden fattar beslut om att justera ordalydelsen i kap 2 punkt 2.5 
i enligt med föreslagen förändring. 

______ 
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SN § 131  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Kerstin Setterberg (KD) rapporterar att hon träffat enhetschefen på 
hemsjukvården, Sara Styrud, den 16 november. Sara hade berättat mycket om hur 
viktiga undersköterskorna är. Det är en väsentlig tjänst och det är viktigt med 
utbildning för den gruppen. Hemsjukvården jobbar mycket med förebyggande 
arbete, arbete som exempelvis gör att man minimerar risken för nya skador för 
seniorer. Sara Styrud beskrev att man behöver fokusera mer på individer och 
mindre på administration. Man behöver utnyttja rehabiliteringspersonalen mer 
och har fokus på kvalitet i stället för kvantitet. Det lyftes också att det är 
problematiskt att man inte enkelt har tillgång till alla journalsystem inom 
kommunen, ett problem som andra kommunen inte har.  
 
Jennie Turunen, verksamhetschef, förklarar att det är lagstiftningen sätter stopp 
för att man kan se i andra journalsystem i kommunen. Sandra Säljö, socialchef, 
exemplifierar att problemet man lyfter handlar om att vårdpersonalen inte 
automatiskt får gå in i socialtjänstens journaler och vice versa. Att det är på detta 
sätt är för att skydda den enskildes integritet och man behöver ett samtycke från 
personen för att kringgå detta. Hur andra kommuner har gjort för att kringgå detta 
är oklart, men i Herrljunga har man konsulterat jurist i frågan och man kan inte 
komma kring lagen på annat sätt än att man får in ett samtycke.  
______ 
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SN § 134  
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning        DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
12 
 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS per 2022-06-30 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning av taxor och 
avgifter inom socialnämndens verksamhet 
 
Svar på återremiss av motion om gratis anropsstyrd 
närtrafik för pensionärer 
 
Svar på återremiss från kommunfullmäktige avseende 
motion om gratis fixartjänst 
 
Protokoll från pensionärsrådets möte 2022-09-20 
 
Återkoppling från socialnämnden avseende användning av 
äskade medel för utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten 
 
Kommunstyrelsens svar angående förlängning av 
handlingsplanen Psykisk hälsa 2023-2024 
 
Grafisk profil för Herrljunga kommun 
 
Protokoll från funktionshinderrådet  
 
Svar till revisorerna angående ansvarsprövning 
 
Slutreglering avseende efterskänkning av avgifter för 
serveringstillstånd 2021 och resultat för TiS 2021 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 2022-
11-17 
 

SN 32/2022 
 
 
SN 86/2022 
 
 
SN 129/2020 
 
 
SN 57/2020 
 
 
SN 88/2022 
 
SN 50/2022 
 
 
SN 80/2022 
 
 
SN 117/2022 
 
SN 122/2022 
 
SN 113/2022 
 
SN 129/2022 
 
 
SN 17/2022 

  
Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 135 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-10-24–
2022-11-21 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 
 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-10-24 – 2022-11-21 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-10-24 – 2022-11-21 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-10-24 – 2022-11-21 
 
Anmälan om ordförandebeslut 
gällande föreläggande till 
förvaltningsrätten 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
från TIS gällande 
serveringstillstånd 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
 
SN 129/2021 
SN 130/2021 
 
 
Delegeringsbeslut från TIS förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
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