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SN § 134    
 
Godkännande av dagordningen 

 
Förslag till beslut 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Inga ledamöter anmäler några ytterligare ärenden och den utskickade dagord-
ningen godkänns. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 135    
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:  

• Trots pandemin upplever förvaltningen att situationen är förhållandevis 
lugn. Personalen har vant sig vid situationen och lärt sig att hantera den. 
Förvaltningsledningen jobbar i nuläget hemifrån medan enhetscheferna 
jobbar hemifrån i skift.  

• Det kommer in en hel del förfrågningar och begäranden om utlämnande 
från media. En dom från Kammarrätten har inkommit avseende en begä-
ran om utlämnande om antalet covid-19-smittade i förvaltningens verk-
samheter. I domen framgår det att förvaltningen ska lämna ut information 
om det totala antalet smittade under en längre period, det vill säga en fy-
ramånadersperiod. Förvaltningen befarar att enskilda individer skulle 
kunna urskiljas om uppgifter som avser kortare tidsperioder och specifika 
avdelningar lämnas ut.  

• Förvaltningen arbetar vidare med att skapa balans i budgeten, samtidigt 
som patientsäkerheten och brukarsäkerheten garanteras.  

• Schemaläggningen inför jul och nyår är igång inom vård och omsorg för 
att se till att planeringen går ihop. 

• Frågan om förflyttning av tvätteriverksamheten från tekniska förvaltning-
en till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet ligger för närvarande på 
chefsnivå, och kommer i nästa steg hanteras i CSG, central samverkans-
grupp.   

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-11-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ansvarsområde Ansvar År 
Budget

År Rev
Budget

2009
Prognos

2010
Prognos

Avvikelse 
Helår

Förändring 
prognos

Nämnd Nämnd 559 559 559 559 0 0
Summa  Nämnd 559 559 559 559 0 0
Förvaltningsledning Förvaltningsledning 12 168 12 168 12 118 11 868 300 250

Summa  Förvaltningsledning 12 168 12 168 12 118 11 868 300 250

Myndighet Myndighet 635 635 285 85 550 200
Myndighet Myndighet Vuxen 28 910 27 750 27 250 27 000 750 250
Myndighet Myndighet Barn och familj 13 188 16 110 25 460 25 160 -9 050 300
Summa  Myndighet 42 733 44 495 52 995 52 245 -7 750 750
Vård och omsorg Vård och omsorg 43 309 44 309 42 709 42 809 1 500 -100
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Landsbygd 1 382 1 382 1 382 1 282 100 100
Vård och omsorg Hemtjänst Herrljunga Tätort 4 816 4 816 4 416 4 316 500 100
Vård och omsorg Hemtjänst Ljung 1 048 1 048 2 848 3 448 -2 400 -600
Vård och omsorg Stöd i ord.boende 11 833 11 833 13 383 13 133 -1 300 250
Vård och omsorg Hagen säbo 13 512 13 512 16 112 16 062 -2 550 50
Vård och omsorg Hemgården demens 15 587 15 587 15 587 15 537 50 50
Vård och omsorg Hälso och sjukvård 20 912 20 912 22 012 21 612 -700 400
Vård och omsorg Hemgården omvårdnad 7 590 7 590 7 690 7 540 50 150
Summa  Vård och omsorg 119 988 120 988 126 138 125 738 -4 750 400
Socialt stöd Socialt stöd 2 012 2 012 2 212 2 212 -200 0
Socialt stöd Funktionshinder 15 186 15 186 14 986 15 086 100 -100
Socialt stöd Verkställighet 6 958 8 307 9 157 9 307 -1 000 -151
Socialt stöd Ensamkommande 0 0 0 0 0 0
Socialt stöd Sysselsättning 5 989 5 989 5 639 5 639 350 1
Summa  Socialt stöd 30 144 31 493 31 993 32 243 -750 -250
Summa Socialnämnden 205 592 209 703 223 803 222 653 -12 950 1 150
Resultat flyktinggrupp 2015 -1200 -1200 1 200 0
Prognos inkl flykting Belastar resultatet 222 603 221 453 -11 750 1 150

 
 
SN § 136 DNR SN 8/2020 
 
Månadsuppföljning per 2020-10-31  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 11 750 tkr för 
helår 2020. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 
1 200 tkr, ordinarie verksamhet visar ett underskott på 12 950 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06 
Månadsrapport per 2020-10-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Månadsuppföljningen godkänns.  
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Fortsättning SN § 136 
 
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 § 137 DNR SN 120/2019 
 
Konsekvensbeskrivning av 2020 års budgetutmaningar inför 
budget 2021 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i september att ge socialnämnden i uppdrag att ta 
fram en konsekvensbeskrivning för budget 2021, med utgångspunkt i den hand-
lingsplan som togs fram för att hantera de i budget och verksamhetsplan 2020 
nämnda utmaningarna (KF § 104/2020-09-15). Socialnämnden beslutade därpå 
att lämna över ovan uppdrag till socialförvaltningen (SN § 109/2020-09-29).  
 
De utmaningar som nämndes i handlingsplanen innefattade ökade placeringar, 
ökade behov inom hemtjänst, ökad färdtjänst, heltidsprojektet, tomhyror, minskat 
antal särskilt boendeplatser, systemkostnader och konsultkostnader. I konse-
kvensbeskrivningen framgår det bland annat att det har tillsatts extra medel för 
placeringar i budgeten för 2021, varav 1,3 mkr har tillsatts familjehemsplacering-
ar och 200 tkr till öppenvårdsinsatser. Det finns dock en oro inför budget 2021, 
bland annat eftersom det inte finns medel avsatta för tillkommande placeringar. 
När det gäller ökade behov i hemtjänst så har utmaningen under 2020 delvis 
kopplats till bristen på platser i särskilda boenden. När förvaltningen öppnade 
enheten Solhagen har behovet av hemtjänst minskat och hemtjänstområdet har 
tillförts 650 tkr för att klara en budget i balans. I frågan om ökad färdtjänst så be-
ror prognosen på hur covid-19-pandemin utvecklas under 2021. Om resemönstret 
är detsamma som under 2020 så håller budgeten även år 2021. När det gäller hel-
tidsprojektet så är utmaningen att vikariekostnaderna måste minska i samma takt 
som heltidsanställningar görs.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-02 
Socialnämnden § 109/2020-09-29 
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Konsekvensbeskrivningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

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

1. Konsekvensbeskrivningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 ______ 

  
Expedieras till:  Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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SN § 138 DNR SN 120/2019 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige angående hantering av soci-
alnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per 
2020-07-31 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober (KF 124/2020-10-19) att uppmana soci-
alnämnden att:  
• arbeta för att komma så nära balans som möjligt, då underskottet påverkar 

2021 års verksamhet negativt 
• skapa utrymme så antagen åtgärdsplan verkställs. 
• den identifierade kostnadsökningen inom myndighet åtgärdas hållbart och 

långsiktigt. 
• presentera de åtgärder och konsekvenser därav som måste vidtas för att få 

budget i balans 2021. 
 
Då presidiet noterar att punktsats 1-3 i ovanstående uppdrag är likalydande med 
ett tidigare beslut från kommunfullmäktige (§ 109/2020-09-15) så omfattar pre-
sidiets förslag till beslut nedan enbart den sista punktsatsen.  

 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-11-11 
Kommunfullmäktige § 124/2020-10-19 
Socialnämnden § 109/2020-09-29 
Kommunfullmäktige § 104/2020-09-15 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Förvaltningen får i uppdrag att presentera de åtgärder och konsekvenser 
som måste vidtas för att få budget i balans 2021. 

• Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde i januari 2021. 
 

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

 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att presentera de åtgärder och konsekvenser 
som måste vidtas för att få budget i balans 2021. 

2. Resultatet redovisas på socialnämndens sammanträde i januari 2021. 
______ 
 
 

 
 

 

För kännedom till:  Kommunfullmäktige 
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SN § 139  DNR SN 117/2020 
 
Begäran om yttrande över rekommendationer i revisionsrappor-
ten Upphandling och inköp 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Herrljunga kommun har tillsammans med Deloitte AB genomfört 
en granskning avseende upphandling och inköp inom kommunen. Granskningens 
syfte var att undersöka om kommunstyrelsen och nämndernas upphandlingsar-
bete var ändamålsenligt utifrån gällande lagar och riktlinjer. Den sammanfattade 
bedömningen är att nämndernas hantering av upphandling utifrån lagen om of-
fentlig upphandling (LOU) och de kommunala riktlinjerna delvis är ändamålsen-
lig och att den interna kontrollen inte är helt tillfredställande.  
 
I en skrivelse daterad 2020-09-30 har revisorerna önskat att få del av social-
nämndens syn på rapportens rekommendationer. Socialnämnden och övriga 
nämnder rekommenderas bland annat att överväga att minska antalet delegationer 
samt tillhörande beloppsgränser avseende upphandling i sina delegationsordning-
ar. Nämnderna rekommenderas också att säkerställa att anställda som genomför 
upphandlingar och inköp får tillräcklig utbildning och har adekvat utbildning. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, i vilket det framgår att soci-
alnämnden inte har något att invända eller tillföra till rekommendationerna, utan 
att rekommendationerna anses vara bra.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12 
Yttrande daterat 2020-11-12 
Missivskrivelse daterat 2020-09-30 
Revisionsrapporten Upphandling och inköp 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Föreslaget yttrande godkänns och lämnas till revisorerna. 
 
Magnus Lennartsson (M) föreslår att det i yttrandet läggs till att socialnämnden 
kommer att genomföra rekommendationerna. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut och Magnus Lennarts-
sons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.  

 
Socialnämndens beslut 

1. Yttrandet godkänns och lämnas till revisorerna (SN § 139/2020-11-24). 
2. Yttrandet kompletteras med att socialnämnden kommer att genomföra re-

kommendationerna. 
 ______ 
 Expedieras till:  Revisorerna 
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SN § 140  DNR SN 129/2020 
 
Förslag till ändrat beredningsorgan för motion om gratis anrops-
styrd närtrafik för pensionärer 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Herrljunga kommun har i en motion inkommen 2020-10-12 
föreslagit att den anropsstyrda kollektiva lokaltrafiken, närtrafik, görs gratis för 
pensionärer över 65 år. Kommunfullmäktige överlämnade i oktober motionen till 
socialnämnden för beredning (KF § 132/2020-10-19). 
 
Närtrafiken ingår i den allmänna kollektivtrafiken och är till för dem som vill åka 
från landsbygd till tätort eller tvärtom. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden 
som rör den allmänna kollektivtrafiken medan socialnämnden enligt reglementet 
ansvarar för färdtjänsten, som är en annan del av den anropsstyrda trafiken. Soci-
alförvaltningen anser därför att denna motion bör beredas av kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-12 
Kommunfullmäktige § 132/2020-10-19 
Motion inkommen 2020-10-12  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut KF § 132/2020-10-19. 
• Kommunfullmäktige föreslås överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 

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

1. Beslutet KF § 132/2020-10-19 upphävs. 
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

______ 

  Expedieras till:  Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
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SN § 141 DNR SN 132/2020 
 
Avvecklande av verksamheten Träffpunkten 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under 2019-2020 sett över alla enheter inom organisat-
ionen för att optimera alla resurser och omfördela dem utifrån ekonomiska förut-
sättningar och behov.  
 
Verksamheten Träffpunkten är en öppen verksamhet för personer med psykisk 
ohälsa. Träffpunktens primära uppdrag är att medverka till en meningsfull vardag 
för de som besöker verksamheten. Social samvaro är utgångspunkten i de aktivi-
teter som utförs. Besöksunderlaget till Träffpunkten har under flera år legat på 
samma nivå med mindre än tio personer som besökt verksamheten regelbundet. 
Då verksamheten inte har lyckats nå ut till en bredare målgrupp behöver förvalt-
ningen se över på vilket sätt socialtjänsten kan nå ut till fler. Förvaltningen har 
inte motsvarande verksamhet för andra målgrupper som har behov av förebyg-
gande insatser. Förvaltningen har svårt att motivera att en verksamhet som endast 
når ett fåtal kan prioriteras när de tilldelade resurserna är så begränsade.  
 
Utifrån behovsbilden föreslår förvaltningen att verksamheten Träffpunkten av-
vecklas och att förvaltningen öppnar upp för att möta de enskildas behov på an-
nat sätt. Förvaltningen bedömer att behoven av exempelvis social samvaro kan 
tillgodoses på annat sätt.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-04 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Verksamheten Träffpunkten avvecklas.  
 
Mötet ajourneras. 
 
Magnus Lennartsson (M) yrkar på avslag till förslaget.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Verksamheten Träffpunkten avvecklas.  
______ 

 
Reservation 
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
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Fortsättning SN § 141 
 
Anette Aleryd (L) reserverar sig mot beslutet.  
 

 
För kännedom till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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SN § 142 DNR SN 91/2020 
 
Fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2021 
 
Sammanfattning 
Det har kommit in sju ansökningar om föreningsbidrag för 2021. Alla har varit 
fullständiga. Totalt omfattar ansökningarna 169 560 kr. I budget för 2021 finns 
det 130 000 kr att fördela på de ansökande.  
 

Förening Beslutat belopp 
2020 

Ansökt belopp Förslag 2021 

PRO Gäsene 3 100 kr 3 100 kr 3 100 kr 
PRO Herrljunga 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr 
BRIS Region Väst 5 000 kr 25 000 kr 5 000 kr 
SPF Seniorerna 
Knutpunkten 

5 000 kr 6 800 kr 5 000 kr 

Kvinnojouren Borås 100 000 kr 113 760 kr 
(12 kr per inv.) 

100 000 kr 

Brottsofferjouren 6 400 kr 6 400 kr 6 400 kr   
FUB 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 
Summa 130 000 kr 169 560 kr 130 000 kr 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Föreningsbidrag fördelas enligt följande: 
o PRO Gäsene – 3 100 kr 
o PRO Herrljunga – 4 500 kr 
o BRIS Region Väst – 5 000 kr 
o SPF Seniorerna Knutpunkten 5 000 kr 
o Kvinnojouren Borås – 100 000 kr 
o Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 

kr 
o FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga – 6 000 kr 

• Utbetalning sker senast i februari 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning SN § 142 

 
Socialnämndens beslut 

1. Föreningsbidrag fördelas enligt följande:  
• PRO Gäsene – 3 100 kr 
• PRO Herrljunga – 4 500 kr 
• BRIS Region Väst – 5 000 kr 
• SPF Seniorerna Knutpunkten – 5 000 kr 
• Kvinnojouren Borås – 100 000 kr 
• Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 

kr 
• FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga – 6 000 kr 

2. Utbetalning sker senast i februari 2021. 
______ 
 

  

Expedieras till: 
 
 
 
 
 
 
 
För kännedom till:  

PRO Gäsene 
PRO Herrljunga 
BRIS Region Väst 
SPF Seniorerna Knutpunkten 
Kvinnojouren Borås 
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga 
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga 
 
Socialnämndens controller 
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SN § 143 DNR SN 128/2020 
 
Sammanträdesplan 2021 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2020 beslutat om en gemensam sam-
manträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder (KF 
129/2020-10-19). Samtliga nämnder uppmanas nu att fastställa sammanträdesti-
derna inför 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05 
Kommunfullmäktige § 129/2020-10-19 
Sammanträdesplan 2021 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Sammanträdesplan 2021 för socialnämnden och socialnämndens myndig-
hetsutskott fastställs enligt tabell: 

 
SN presidieberedning Nämndsammanträde  

(kl. 13.00) 
SNMU 

-- 
19 jan 
16 feb 
16 mar 
20 apr 
25 maj 
-- 
-- 
10 aug 
14 sep 
12 okt 
9 nov 
30 nov 

-- 
2 feb 
2 mar 
30 mar 
4 maj 
8 jun 
-- 
-- 
24 aug 
28 sep 
26 okt 
23 nov 
14 dec 

19 jan 
2 feb 
16 feb 
2 mar 
16 mar 
30 mar 
20 apr 
4 maj 
25 maj 
8 jun 
29 jun 
3 aug  
24 aug 
14 sep 
28 sep 
12 okt 
26 okt 
9 nov 
23 nov 
14 dec 
 

 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-11-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Fortsättning SN § 143  
 
Ordföranden föreslår att tiden för nämndsammanträdena ändras från kl. 13.00 till 
13.15. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens änd-
ringsförslag antas och finner att så sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan 2021 för socialnämnden och socialnämndens myndig-
hetsutskott fastställs enligt tabell:  

 
SN presidieberedning Nämndsammanträde  

(kl. 13.15) 
SNMU 

-- 
19 jan 
16 feb 
16 mar 
20 apr 
25 maj 
-- 
-- 
10 aug 
14 sep 
12 okt 
9 nov 
30 nov 

-- 
2 feb 
2 mar 
30 mar 
4 maj 
8 jun 
-- 
-- 
24 aug 
28 sep 
26 okt 
23 nov 
14 dec 

19 jan 
2 feb 
16 feb 
2 mar 
16 mar 
30 mar 
20 apr 
4 maj 
25 maj 
8 jun 
29 jun 
3 aug  
24 aug 
14 sep 
28 sep 
12 okt 
26 okt 
9 nov 
23 nov 
14 dec 
 

 
______ 
 

 
  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-11-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 144  
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Carina Fredriksen (S) berättar om sitt besök på hemtjänsten tätort för några må-
nader sedan. Hon träffade då Michaela Hektor, enhetschef på Hemtjänsten tätort. 
Michaela Hektor berättade att arbetsgruppen vill gå en utbildning i lågaffektivt 
bemötande. Hon informerade också om den anställde som i somras gick till arbe-
tet på hemtjänsten när hen fortfarande inväntade svar på covid-19-testet, och som 
sedan avskedades.   

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 

  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-11-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 148   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 

Domar inkomna under tidsperioden 
2020-10-27 - - 2020-11-23 
 
KF § 130/2020-10-19 Rapportering 
av ej verkställda gynnande beslut en-
ligt LSS och SOL per 2020-06-30 
 
Protokoll från FSG 2020-11-09 
 
 

-- 
 
 
SN 51/2020 
 
 
 
SN postlista 
99/2020 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 SOCIALNÄMNDEN 2020-11-24    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
SN § 149 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-10-27–
2020-11-23 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  
______ 

     
 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2020-10-27 - - 2020-11-23 
 

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

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2020-10-27 - - 2020-11-23 
 

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

 3 
 
 
 
4 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2020-10-27 - - 2020-11-23 
 
Delegeringsbeslut avseende begä-
ran om uppgifter 
 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 
 
SN 130/2020 



YTTRANDE  
2020-11-12 

DNR SN 117/2020 706  
Sida 1 av 1 

Revisorerna i Herrljunga kommun 

Socialnämndens yttrande över rekommendationer i revisionsrapporten 
Upphandling och inköp 

Socialnämnden ges möjlighet att yttra sig till revisorerna över granskningsrapporten avseende 
upphandling och inköps rekommendationer till beställande nämnder. 

• Beställande nämnder rekommenderas överväga att minska antalet delegationer samt
tillhörande beloppsgränser avseende upphandling i sina delegationsordningar

• Beställande nämnder rekommenderas säkerställa att beloppen i nämndernas
delegationsordning hänvisar till rätt års gränsvärde för direktupphandling

• Beställande nämnder rekommenderas tillse att anställda som genomför upphandlingar
och inköp har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning

• Beställande nämnder rekommenderas se till att verksamheterna följer lagstiftning och
fastställda interna riktlinjer inom upphandlingsområdet samt säkerställ att det finns
underlag för samtliga upphandlingar

Socialnämnden har inget att invända eller tillföra till rekommendationerna. Socialnämnden 
anser att rekommendationerna är bra och kommer att genomföra dem.  

Sandra Säljö Eva Larsson 
Socialchef Ordförande socialnämnden 

Bilaga 1, SN § 139/2020-11-24
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