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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 1 
2018-11-27 
Direktjusterad paragraf 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13 .40-13.45 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Gudrun Gustafsson (M) tjs. ers. för 
Andreas Johansson (M), vice ordförande 

Margareta Y ngvesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) 
Åke Henningsson (KD) tjs. ers. för 
Kerstin setterberg (KD) 

Inger Gustavsson (L) 
Anette Rundström (S) 
Magnus Fredriksen (S) 

Aniko Andersson, verksamhetschef 
Christina Mattelin, verksamhetschef 
Moa Andersson, nämndsamordnare 
Jennie Turunen, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 

Kitty Andersson (S) 

Beslutande 
Kitty Andersson (S) tjs. ers. för 
Am1ina Dzananovic (S) 

Kari Hellstadius (S) tjs. ers. för 
Carina Fredriksen (S) 

Eva Larsson (C) ~js. ers. för Auli 
Kamehed (SD) 

Helene Backman Carlsson, 
SAS/kvalitetssamo r dn are 
Magnus Stenmark, socialchef 

Komm~rrljunga, direktjusterad paragraf 

tJ::Andersson 
Paragrafer 120 

·1~- u"'~~vf Cf/JI~ 
Lennart Ottosson 

.J/ ..J. l) tv;m UUtj t/t 1fl c:r----
Kttl y j\ndersson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Social nämnden 

2018-11-27 
Datumför 

2018-ll-27 anslags nedtagande 2018-12-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2018-11-27 

Innehållsförteckning 

§ 120 Revidering a v delegeringsordningen .. . ........... , .. ...... . .... ... ............ .. .. ....... . 3 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2018-11-27 

SN § 120 DNR SN 2/2018 

Revidering av delegeringsordningen 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har slutit avtal med Borås stad om att de ansvarar för 
kommunens sociala jour från 1 december 2018. Med anledning av detta behöver 
delegeringsordningen kompletteras med följande text under rubriken Allmänt om 
delegering: Enligt kap 9 37§ Kommunallagen kan en nämnd delegera uppgifter 
till tjänstepersoner i annan kommun. Delegeringen regleras via avtalssamverkan. 
Herrljunga kommun har avtal med Borås stad avseende sociala jouren. Detta 
innebär att sociala jouren är extern delegerad till tjänstepersoner som arbetar med 
sociala jouren i Borås stad. 

Förutom tillägget av text behöver ett par punkter justeras så att sociala jouren kan 
fatta beslut i frågan . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-11-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner revideringen av socialnämndens 
delegeringsordning. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Att godkänna revidering av socialnämndens delegeringsordning (bilaga l § 
120/2018-11-27). 



Bilaga 1 § 120/2018-11-27 

\l~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Tjänsteskrivelse 
2018-11-14 

DNR SN 2/2018 770 l 
Sid l av l 

4 . 1 

4 .52 

4.53 

Revidering av delegeringsordningen 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har slutit avtal med Borås stad om att de ansvarar för kommunens 
sociala jour från l december 2018. Med anledning av detta behöver delegeringsordningen 
kompletteras med följande text under rubriken Allmänt om delegering: 
Enligt kap 9 37 §Kommunallagen kan en nämnd delegera uppgifter till ~jänstepersoner i 
annan kommun . Delegeringen regle ras via avtalssamverkan . Herrljunga kommun har avtal 
med Borås stad avseende sociala jouren. Detta innebär att sociala jouren är ex te m 
delegerad ti Il ~jänstepersone r som arbetar med sociala jouren i Borås stad. 

Förutom tillägget av text behöver följande punkter justeras så att sociala jouren kan fatta 
es u 1 · ragan. b l t. f 

7) Beslut om bistånd 4 kap . 2§ SoL le SocS Avser även SocS 
utöver skäl i g i social beredskap 
levnadsnivå 
Bes! ut om 4 kap l § SoL EC Avser även SocS 
verkställigh et i form i social beredskap 
av vård 
(placering/om -
placering) i hem för 
vård eller boende för 
vuxna enligt4 . 14 
Beslut om 4 kap l§ SoL EC A v ser även SoeS 
verkställighet i fonn i social beredskap 
av vård i familjehem 
åt vuxna enligt 4.15 

Utöver ovanstående så gäller Socialnämndens delegeringsordning till 2018-12-31. Då 
dokumentet är ett levande dokument och revideras kontinuerligt efter behov föreslås att 
nämnden beslutar att den reviderade delegeringsordningen ska vara giltig till 2022-12-31 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegeringsordning 

Förslag till beslut 
Revideringen av delege1ingsordningen godkänns 

Linnea Holm 
stabschef 

Herrljunga kommun, Box 20 l, .524 23 Herrljunga 
Telefon OS 13-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 


