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SN § 66  
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Christel Bergström, ny verksamhetschef för Myndighet, presenterar sig för 
nämnden.  
 
Jennie Turunen, verksamhetschef, informerar nämnden om följande:  

• Med anledning av coronaviruset, covid-19, så har socialförvaltningen be-
hövt styra om sin verksamhet till förmån för hemtjänsten. Läget har varit 
ansträngt med stor personalbrist, men i dagarna har personal sakteligen 
börjat kunna återgå till sina arbeten. Vissa omprioriteringar har behövt 
göras vilket inneburit att några verksamheter har stängts ner tillfälligt, 
inom daglig verksamhet, dagträffen och växelvård.  

• Vård- och omsorgspersonal i Herrljunga kommun följer Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer avseende användning av skyddsutrustning. 
Socialförvaltningen har i tillägg till detta beslutat att all hemtjänstpersonal 
ska använda skyddsvisir i sin kontakt med brukare, i syfte att ytterligare 
minska risken för smittspridning. Skyddsvisiren är personliga och rengörs 
mellan varje besök. 

• Det har skett en viss omfördelning av personalresurser inom socialför-
valtningen, bland annat från arbetsmarknadsenheten. Berith Källerklint, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), har fått hjälp att styra upp ar-
betet med att tillgodose tillgång till skyddsutrustning. Kommunen har för 
närvarande ingen brist på skyddsutrustning.  

• Christina Broberg är ny enhetschef för stöd i ordinärt boende, beman-
ningen, dagträffen och natten Hagen.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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SN § 67  DNR SN 8/2020 
 
Månadsuppföljning per 2020-03-31 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 9 900 tkr per 2020-03-31. 1 
200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 
2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 11 100 tkr. 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.  
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Forts SN § 67 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Månadsuppföljningen godkänns.  
_____ 
 

För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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SN § 68  DNR SN 80/2018 
 
Budgetjustering avseende kontaktpersoner 
 
Sammanfattning 
I december beslutade socialnämnden om Budget och verksamhetsplan 2020 (SN 
§ 121/2019-12-17) innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning 
per ansvarsnivå. I början av året justerades förvaltningens organisation och an-
svaret för kontaktpersonerna flyttades från Myndighet till Socialt stöd. En revide-
rad fördelning av de budgeterade medlen föreslås avseende kontaktpersoner per 
ansvarsnivå. 
 
I dagsläget ligger budgeten för kontaktpersoner utfördelad på fyra olika kost-
nadsställen under Myndighet Vuxen samt Myndighet Barn och Familj. För att 
jämna ut ansvarsfördelningen inom förvaltningen flyttas ansvaret och administ-
rationen av samtliga kontaktpersoner till Verkställighet. Eftersom budgeten för 
kontaktpersonerna i dagsläget ligger utfördelad på tre kostnadsställen som hör till 
Myndighet, så kommer det att skapas ett nytt kostnadsställe under Socialt stöd 
som döps till ”Kontaktpersoner”. Det fjärde kostnadsstället som ligger under 
Myndighet, innehåller endast kontaktpersoner och flyttas därmed till Socialt stöd.  
 
Totalt är det budgeterade medel på 1 349 tkr som flyttas från Myndighet Vuxen 
och Myndighet Barn och Familj till Verkställighet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-07 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Budgetjusteringen avseende kontaktpersoner godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Budgetjusteringen avseende kontaktpersoner godkänns.  
______ 
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SN § 69  DNR SN 80/2018 
 
Svar angående äskande av medel ur trygghetsfonden från soci-
alnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare äskat 4 111 tkr ur kommunens trygghetsfond (SN § 
40/2020-02-25). Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till socialnämnden 
med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en priori-
teringsordning av det behov som kvarstår (KS § 48/2020-03-16). 
 
Socialnämnden har inte utrymme för dessa kostnader inom egen ram så hela äs-
kandet kvarstår. Kostnaderna för placeringar av barn och familj är höga, vilket de 
varit i flera år och sannolikt fortsätter att vara även framöver. Socialnämnden äs-
kar därför i första hand 3 111 tkr för medel till placering av barn och familj och i 
andra hand 1 000 tkr för ökad hemtjänst, för att förstärka sin budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09 
SN 8/2020 7706 Månadsuppföljning per mars 2020 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur 
trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning. 

 
Magnus Lennartsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till socialförvaltning-
en för att göra en bredare översyn gällande behov av finansiering.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras enligt Mag-
nus Lennartssons (M) förslag, och finner att ärendet avgörs idag. 
 
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden äskar fortsatt till kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur 
trygghetsfonden med ovan prioriteringsordning.  

______ 
 
Reservation 
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Expedieras till: 
 

Kommunstyrelsen 
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SN § 70  DNR SN 51/2020 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020-
03-31 
 
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 verk-
ställts 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. An-
ledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 
 
Totalt 11 rapporterade ärenden varav 6 är verkställda eller av annan orsak avslu-
tade. 
 
Äldreomsorg 
Två beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ären-
den är mellan 5-7 månader. Ärendet gällande kontaktperson har avslutats på en-
skilds egen begäran då behov inte längre föreligger. 
 
Individ och familjeomsorg  
Tre rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj och kontaktperson. Bland dessa 
är ett ärende verkställt och ett ärende avslutat, tidsbegränsat och utan fortsatta 
behov. Personen med ej verkställt beslut om kontaktfamilj har ansökt om insatser 
enligt LSS och därför velat avvakta.  
 
LSS 
Fem rapporterade ärenden varav ett ärende, kontaktperson är verkställt under en 
kort tid men åter rapporterat då det uppstått ett avbrott i verkställigheten. Ett 
ärende är avslutat på enskildes egen begäran då det inte är aktuellt att flytta till ett 
boende. För verkställighet i övriga ärenden behöver det finnas lämpliga perso-
ner/familjer som matchar brukarnas behov.                                    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-03-31 
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Forts SN § 70 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-03-31 till 
handlingarna. 

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

 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 
2019-03-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 70/2020-04-28). 

______ 
 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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SN § 71  DNR SN 60/2020 
 
Tillfälliga omsorgsinsatser vid vistelse i Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge med samhällsspridning av coro-
naviruset covid-19. Socialnämndens verksamheter inklusive kommunal hälso- 
och sjukvård berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän spridning av smitta. Detta 
eftersom delar av personalen insjuknar samtidigt som behovet av insatser från 
den kommunala hälso- och sjukvården ökar. Även om all tillgänglig extraperso-
nal kallas in och resurser omfördelas uppstår det situationer som kräver svåra 
omprioriteringar för att säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodo-
ses blir tillgodosedda. Detta innebär att personer med tillfällig vistelse i kommu-
nen inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hem-
tjänsten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden uppmärksammar Sveriges kommuner på att brukare med 
tillfälliga vistelser i Herrljunga kommun inte kommer att kunna garante-
ras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten under perioden 
2020-04-28 till och med 2020-10-30. 

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

1. Sveriges kommuner uppmärksammas på att brukare med tillfälliga vistel-
ser i Herrljunga kommun inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsat-
ser från den kommunala hemtjänsten under perioden 2020-04-28 till och 
med 2020-10-30. 

______ 

För kännedom till: Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
Samtliga Sveriges kommuner 
Västra Götalandsregionen 
Kommunfullmäktige 
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SN § 72  DNR SN 38/2020 
 
Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade Motion om arbetstider inom vård och omsorg  
till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020-
01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att so-
cialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav 
på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg.  
 
Socialförvaltningen konstaterar utifrån förutsättningarna inom hemtjänst lands-
bygd att kostnaderna för socialnämnden skulle öka vid införande av var tredje 
helg samt avskaffande av delade turer. Socialförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-23 
Motion från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkommen 2020-01-08 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
 

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

1. Motionen avslås. 
______ 

Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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SN § 73  DNR SN 113/2019 
 
Revidering av socialnämndens delegeringsordning 
 
Sammanfattning 
Den senaste tiden har förfrågningar inkommit från hemvärnet där socialnämnden 
får möjlighet att yttra sig angående personers lämplighet att sluta avtal med För-
svarsmakten avseende hemvärnet. I och med detta behöver socialnämndens dele-
geringsordning uppdateras enligt nedan.  
 

2.31 Yttrande till Försvars-
makten 

Hemvärns-
förordningen 
§5 

HL  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Revidering av socialnämndens delegeringsordning godkänns. 
 

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

1. Revidering av socialnämndens delegeringsordning godkänns. 
______ 
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SN § 74  DNR SN 103/2019 
 
Behovsinventering avseende LSS-boenden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra 
en behovsinventering avseende LSS-boenden (SN § 98/2019-10-29). 
 
Idag finns det inga ansökningar avseende LSS-boenden. Biståndshandläggarna 
har gjort en bedömning av eventuella framtida behov av LSS-boenden, där det 
framgår att det kan vara aktuellt med LSS-boende i Herrljunga kommun för fyra 
individer. Bedömningen, utan ansökan och utredning, är att det mest troligt är en 
som är i behov av gruppbostad, en av servicebostad och övriga två är det osäkert 
vilken form det är behov av. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att det 
inte finns behov av nya LSS-bostäder idag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-08 
SN § 98/2019-10-29 Behovsinventering LSS boende 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Informationen läggs till handlingarna. 
 

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

1. Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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SN § 75   
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
För närvarande kan kontaktpolitikerna inte åka på besök i verksamheterna med 
anledning av coronaviruset, covid-19.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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SN § 76 

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna.  
______ 

   

Nr Meddelandeförteckning DNR 
   
1 Domar inkomna under tidsperioden 2020-

03-24 - - 2020-04-27 
-- 

2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5  
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 

Verksamhetsberättelse för Barnahus Älvs-
borg, 2019-2020 
 
KS § 63/2020-03-16 Rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL 
och LSS 2019-12-31 
 
KF § 50/2020-04-07 Rapportering av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL 
och LSS 2019-12-31 
 
KS § 45/2020-03-16 Månadsuppföljning 
per 2020-02-29 för Herrljunga kommun 
 
KF § 45/2020-04-07 Överenskommelse 
om samverkansregler för offentlig hälso- 
och sjukvård och medicinindustrin 
 
KF § 42/2020-04-07 Hantering av nämn-
dernas över- respektive underskott från 
2019 
 
Information från Tillståndsenheten i Sam-
verkan gällande rådande omständigheter 
på grund av coronaepidemin 

SN postlista 14/2020 
 
 
SN 49/2019 
 
 
 
SN 49/2019 
 
 
 
SN postlista 12/2020 
 
 
SN postlista 17/2020 
 
 
 
SN postlista 18/2020 
 
 
 
SN postlista 32/2020 
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SN § 77 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-03-24-
2020-04-27 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 
 
     
 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2020-03-24- - 2020-04-27 
 

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

 2 
 
 
 
3 

Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2020-03-24- -2020-04-27 
 
Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2020-03-24- -2020-04-27 
 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  2020-04-09 
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2020-03-31 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 
 
Äldreomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verk/avs2. 
Särskilt boende 2019-08-21    Vuxen Kvinna 2020-03-10 
Kontaktperson 2019-10-09    Vuxen Man 2020-01-29  
Särskilt boende 2019-12-03    Vuxen Man  
  
 
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 2019-03-06    Ungdom Pojke 
Kontaktfamilj                                  2019-07-08  Vuxen Man 2020-03-25  
Kontaktperson 2019-10-03    Vuxen Man 2020-02-01 
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön Verks/avs. 
Korttidsvistelse 2018-11-05    Ungdom Pojke  
Ledsagarservice 2019-02-28    Vuxen Kvinna 
Kontaktperson 2019-06-18    Ungdom Flicka 2019-12-15 
Boende barn-unga 2019-10-01    Ungdom Pojke 2020-03-09 
Kontaktperson  2019-12-31 Ungdom Flicka  
 
 
 
I tjänsten 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare    

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. 
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