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Tjänsteskrivelse
2017-10-03

Dnr 30-2017-00087

Socialförvaltningen
Handläggare Annica Bringsved

Socialnämnden
Anmälan om ändringar i ägarförhållanden, bolagsförändring
och ändring i tillstånd, Restaurang Liljebacken i Herrljunga
Förslag till beslut
Anmälan om ändringar i ägarförhållanden, bolagsändring från Restaurang Liljebacken
AB, Ulricehamnsvägen, 524 80 Ljung, med organisationsnummer 556686-4491 registreras
och läggs till handlingarna.
Bevilja Restaurang Liljebacken AB, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten,
enligt 8 kap 2 § alkohollagen, för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker.
Servering av alkoholdrycker kommer att ske i restaurang med tillhörande uteservering med
serveringstid i restaurang kl 12.00 – 01.00 och på uteserveringen kl 12.00 – 21.00.
Bevilja Restaurang Liljebacken AB stadigvarande catering för slutna sällskap enligt 8 kap
4 § alkohollagen.
Villkor:
Den lokal där cateringservering äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av
kommunen.
Motivering:
En anmälan om catering ska ges in till kommunen inför varje serveringstillfälle så att
kommunen ska kunna godkänna lokal där serveringen äger rum.

Ärendet
2017-05-29 inkommer anmälan om ändringar i ägarförhållanden, bolagsförändring enligt 9
kap 11 § alkohollagen gällande Restaurang Liljebacken i Ljung. Anmälan är komplett
2017-09-14.
Samtidigt görs en ansökan om ändring från stadigvarande till slutet sällskap till
stadigvarande till allmänheten och ändring till att även innefatta stadigvarande catering för
slutna sällskap.
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Ärende 4
Utredning:
Restaurang Liljebacken AB i Ljung har sedan 2005 drivits som aktiebolag med
serveringstillstånd. Styrelseledamot av bolaget och person med betydande inflytande har
varit Ingalill Hallengren.
Då bolaget har bytt styrelse ska detta anmälas till kommunen och kommunen ska
lämplighetspröva den nya styrelsen. Kommunen ska även kontrollera om lämpliga
kunskaper i alkohollagen finns samt genom yttranden från polis, skatteverket,
kronofogden, miljö och räddningstjänsten förvissa sig om att de nya bolagsmännen
uppfyller kraven i alkohollagen.
Man ansöker även om ändrat serveringstillstånd från stadigvarande slutet till stadigvarande
till allmänheten. Kravet för att få ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är att
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller
lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna skall också erbjudas ett flertal maträtter,
efter kl 23.00 kan dock matutbudet begränsas. Sökanden har ett eget kök i direkt anslutning
till serveringslokalen och erbjuder förrätt, huvudrätt och efterrätt.
Vid ansökan om stadigvarande catering är villkoret att bolaget ska ha ett eget kök för
tillredning av mat. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök gäller. Dock behöver
bolaget inte ha ett kök och tillagningsställe i varje kommun där det söker tillstånd. En
anmälan ska ges in till kommunen inför varje serveringstillfälle så att kommunen ska
kunna godkänna den lokal där serveringen kommer att äga rum.
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten kommer att drivas som tidigare som lunchrestaurang med öppettider
måndag-fredag kl 11.30-13.30. Inga fast öppettider på kvällar eller helger.
Har även öppna lokaler som hyrs ut för privata tillställningar. Man kommer att jobba
mycket med beställningar och då väljer kunden mat och underhållning.
Sökandens personliga lämplighet:
I bolaget ingår

som styrelseledamot.

driver idag verksamhet med serveringstillstånd, Golfrestaurangen i
Herrljunga och bedöms därmed var undantagen enligt 10 § 3; inte har avlagt prov men som
i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och
vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta.
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Polismyndigheten har inget att erinra mot sökt tillstånd rörande
alkoholservering vid restaurang Liljebacken. Vi sätter dock krav på god ordning i samband
med alkoholutskänkning.
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Räddningstjänsten: Har inget att erinra angående remiss Dnr 30-2017-00087.
Skatteverket: Bolaget har inga restförda skatter eller avgifter.
Kronofogdemyndigheten: Förekommer inte i kronofogdemyndighetens register. Ingen
erinran.
Miljöenheten, livsmedelsinspektör: Har inget att erinra. Miljöenheten har inte fått några
klagomål från närboende som gäller störning enligt miljöbalken.
Den senaste kontrollen enligt livsmedelslagen genomfördes 5 april 2017. Någon avvikelse
kunde inte konstateras vid den kontrollen.

Bedömning
Utredarens överväganden
Enligt 8 kap 12 § Alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att
han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.
Sökanden förekommer inte i polisens belastningregister. Budget är inlämnad.
Sökanden har godkända kunskaper i alkohollagen. Meny har presenteras med förrätt,
huvudrätt och efterrätt och bedömningen är att detta är en godtagbar meny med ett varierat
matutbud.
Hyreskontrakt finns för lokalen.
Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit
under utredningen som diskvalificerar sökanden.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med Förvaltningslagen § 17.
Beslutet kan överklagas.

Annica Bringsved
Alkoholhandläggare
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Ärende 5
SOCIALFÖRVALTNING
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2017-10-16
DNR 75/2015
Sid 1 av 2

PERSONLIGT OMBUD
Sammanfattning
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer
självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service,
rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
En person med psykisk funktionsnedsättning har ofta behov av stöd från flera olika
verksamheter och myndigheter och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det
stöd han eller hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyrelsen beslutat om att ge ett
ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt ombud.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och arbetar fristående från myndigheter och
vårdgivare.
Sedan införandet av personligt ombud i Herrljunga och Vårgårda i mars 2017 har det varit
en stor efterfrågan på tjänsten. Det finns i Herrljunga idag 19 uppdragsgivare i varierande
åldrar. Alla har en långvarig psykisk funktionsnedsättning men även neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning förekommer i målgruppen.
Uppdragen utgår från den sökandes aktuella hjälpbehov, sammanfattningsvis handlar
uppdragen främst om att bli lotsad rätt i samhället och hjälp med ansökningar av olika slag.
Även hjälp till kontakter med sjukvården och med andra huvudmän. Personligt ombud
samverkar med flera aktörer såsom arbetsmarknadsenheten, handläggare inom socialtjänst,
med Svenska kyrkan diakoni, Västra Götalands regionen m.fl.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen har tillsammans med Vårgårda kommun ett gemensamt personligt ombud.
Kostnaden för ett personligt ombud uppgår till ca 600 tkr för en heltidstjänst inkl.
kringkostnader som telefon och hyra. Denna kostnad kommer Herrljunga kommun och
Vårgårda kommun att dela. Sedan får kommunerna statsbidrag på ca 300 tkr.
Socialnämndens kostnad för personligt ombud uppgår därmed till ca 150 tkr. Den
kostnaden bör i första hand tas från PRIO-medel för psykisk hälsa och i andra hand från
förvaltningsledningen.

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
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SOCIALFÖRVALTNING
Jennie Turunen

Tjänsteskrivelse
2017-10-16
DNR 75/2015
Sid 2 av 2

Beslutsunderlag
Utvärdering – Personligt ombud
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på
50 % av tjänst under ytterligare en ettårsperiod, 2018.
Samverkan
Inte aktuell för samverkan då det inte är en arbetsmiljöfråga.

Jennie Turunen
Tf verksamhetschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ärende 5

171020

Utvärdering - Personligt ombud
Personligt ombud har sedan starten i mars 2017 upplevt en stor efterfrågan på tjänsten.
Personligt ombud har idag i Herrljunga 19 uppdragsgivare, varav 10 kvinnor och 9 män.
Åldersintervallen går från 19 år upp till 67 år. Alla har en långvarig psykisk
funktionsnedsättning men även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förekommer i
målgruppen.
Uppdragen skiljer sig och utgår från den sökandes aktuella hjälpbehov,
sammanfattningsvis handlar uppdragen främst om att bli lotsad rätt i samhället. Hjälp med
ansökningar av olika slag t.ex. ansökan om god man, färdtjänst, sjukersättning,
aktivitetsersättning, bostadstillägg, hjälp med att söka bostad. Hjälp med kontakter t.ex.
sjukvårdskontakter, försäkringskassan, sjukresor, psykiatriska öppenvården samt
handläggare inom socialtjänst.
Förutom praktisk hjälp med ansökningar och kontakter utför det personliga ombudet även
en del motivationsarbete för att stärka den enskilde till att bli mer självständig.
Ansökningarna om hjälp av personligt ombud kommer via arbetsmarkandsenheten, att de
enskilda har sett information och söker själv, via anhöriga, internt via handläggare på
socialtjänst samt via öppenvården.
Personligt ombud samverkar med flera aktörer, internt med arbetsmarknadsenheten,
handläggare inom socialtjänst, externt med Svenska kyrkan diakoni, Västra Götalands
regionen beroendeenheten i Borås och öppenvårdsmottagningen i Vårgårda, föreningen
Majblomman, skola och anhöriga.
Personligt ombud har även uppmärksammat att bostäder är ett svårt område att arbeta med,
personer som står nära en hemlöshet har svårt att få tag på ny bostad.
Framåt ser personligt ombud att uppdraget kräver en tydlighet med tydlig start och
slutdatum för uppdragens omfattning.
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 1 av 7

Revidering av delegeringsordningen
Sammanfattning
Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens reglemente till att
inkludera hantering av e-cigaretter. Nämnden har även beslutat om en
organisationsförändring. Med anledning av detta behöver även delegeringsordningen
revideras.
Del 1 av revideringen ska börja gälla vid justering av protokollet medan del 2 ska börja
gälla när den nya organisationen verkställs.
Beslutsunderlag
Revidering av delegeringsordningen – Daterad: 2017-10-20
Delegeringsordning, socialnämnden – Daterad: 2017-08-29
Förslag till beslut
1. Del 1 i revideringen godkänns och gäller från justeringsdag.
2. Del 2 i revideringen godkänns och gäller från den dag socialnämndens nya organisation
verkställs

Linnea Holm
Stabschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 2 av 7

Revidering av delegeringsordningen
1. Förändring som ska gälla från justering av protokollet:
1.2

Beslut om vägran att
lämna ut handling
samt att lämna ut
handling med
förbehåll i samband
med utlämnande till
enskild
-

2 kap 14 §
TF
10 kap 4, 11
-13 §§ OSL
12 kap 2 §
OSL

Avseende
dokument
sekretessbelagda enligt
25 kap. OSL

I samråd med 1e SocS
eller VC

Avseende
dokument
sekretessbelagda enligt
26 kap. OSL
Beslut om att inte
lämna ut handling som
är sekretessmarkerad
samt beslut om att
sekretessbelägga delar
eller hela handlingar
vid utlämnande

4.26

Beslut att
sekretessbelägga
uppgift gentemot
förälder eller annan
vårdnadshavare om
barns vistelseort
Beslut om framställan
till försäkringskassan
om ändring av
betalningsmottagare

Ersättare VC för
området

SAS

-

2.6

VC

MAS

HL, SSK eller
EC i aktiva
ärenden
SAS i
avslutade
ärenden enl
SoL och LSS
MAS i
avslutade
ärenden enl
HSL
VC i övriga
ärenden
26 kap 2§
OSL

EC SocSt

18 kap 19 §
Avd. B SFB

SNMU
HL
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4.27

5.8

14.
Nr
14.1

14.2

för underhållstöd
Beslut om framställan
till försäkringskassa
om ändring av
betalningsmottagare
för allmänt barnbidrag
Beslut om att den
unges vistelseort inte
skall röjas för
vårdnadshavaren

16 kap 18 §
Avd. B SFB

SNMU
HL

14 § 2 st 2.
LVU
26 kap 2§
OSL

SNMU

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 3 av 7

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
Ärende
Beslut att meddela
försäljningsförbud, eller
om förbud anses alltför
ingripande åtgärd,
meddela varning.
Ett förbud enligt första
stycket meddelas för en
tid av högst sex
månader.
Beslut om förbud att
produkten/produkterna
tillhandahålls
konsumenten på
marknaden.

Lagrum
32 §

Delegat
SN

33 §

SN

Anteckning
Beslutet enligt första
stycket gäller
omedelbart, om inte
något annat anges i
beslutet.

2. Förändring som ska gälla från att nya organisationen verkställs:
2.7

2.10

2.11

Beslut att
sekretessbelägga
anmälan eller annan
utsaga
från enskilda
Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för
LVM-vård
Yttrande till åklagare
vid åtalsprövning

26 kap 2§
OSL

EC SocSt 1e
SocS

31 kap 2 § 1
st BrB

EC SocSt 1e
SocS

46 § LVM

EC SocSt 1e
SocS

Ärende 6
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2.12
2.13

2.16

Yttrande till åklagarmyndigheten
Yttrande till åklagare
med anledning av
eventuell utredning
beträffande den som är
under 15 år
Yttrande över ansökan
om rättshjälp genom
offentligt biträde samt
yttrande över
kostnadsräkning

2.21

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

2.22

Anmälningsskyldighet
enligt
smittskyddslagen
Beslut om
polisanmälan
angående misstanke
om vissa brott mot
underårig samt vissa
grövre brott
Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
1) enligt riksnorm och
riktlinjer
2) över riksnorm och
riktlinjer

2.26

4.1

Dubbelhyra
Saneringskostnad
Elskuld
Hyresskulder
Stughyra/rekreation
Nödvändig tandvård

11 § 1 st
LuL
31, 32 § §
LuL

EC 1e SocS

7§
Förordning
om offentligt
biträde
3 § Lagen
om offentligt
biträde
6 kap 9 §
smittskyddslagen
6 kap 12 §
smittskyddslagen
12 kap 10 §
SoL

EC SocSt 1e
SocS

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

HL

HL 1eSocS

EC SocSt 1e
SocS
EC SocSt 1e
SocS
EC SocSt 1e
SocS

EC SocSt 1e
SocS

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 4 av 7

Ärende 6
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

a.Upp till 10.000
kronor
b.Över 10.000 kronor

a. EC
SocSt
1e SocS
b. SNMU

Akutlogi
a. Upp till 5 dagar
b. Över 5 dagar

4.2

4.12

4.14

4.15

4.16

4.18

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 5 av 7

6) Anvisning av social
bostad, tecknande av
kontrakt och försäkran
om hyresgaranti under
max 24 månader
7) Beslut om bistånd
utöver skälig
levnadsnivå
Beslut om bistånd i
form av förmedling av
egna medel
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i
form av tillfällig
placering i jourhem
eller hem för vård eller
boende

4 kap 2 §
SoL

a. HL
b. EC
SocSt
1e SocS
EC SocSt
VC

4 kap. 1§
SoL

EC SocSt 1e
SocS

4 kap 1 §
SoL

EC SocSt 1e
SocS

4 kap 1 §
SoL

EC SocSt VC
SNMU

Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för
vård eller boende
Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård i
familjehem
Beslut om kostnad för
plats i skyddsboende
då behov föreligger på
grund av våld i nära
relationer
Beslut om att ersätta
familjehemsförälder

4 kap 1 §
SoL

EC SocSt VC

4 kap 1 §
SoL

EC SocSt
VC

4 kap 1 §
SoL

EC SocSt
VC

EC SocSt VC

SNMU beslutar om
förlängning efter 24
månader

Beslutet gäller 4
månader från
beslutsdatum.
Avser även SocSt
i social beredskap i
avvaktan på
nästkommande vardag/
arbetsdag

Avser även SocS
i social beredskap i
avvaktan på
nästkommande vardag/
arbetsdag
Upp till 3 månader

Ärende 6
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

4.24

för förlorad
arbetsinkomst
Beslut om
öppenvårdsinsatser i
extern regi

SNMU

4.31

4.32

4.34

4.36

4.37

5.2

5.8

Över tre månader

4 kap 1 §
SoL

Upp till 4 månader
Över 4 månader
4.30

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 6 av 7

EC SocSt VC
SNMU
EC SocSt 1e
SocS

Beslut om att föra
talan om ersättning hos
förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2
§ och 8 kap 1 § SoL
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 2 §, 9 kap
1 § och 8 kap 1 § SoL
Beslut om att inleda
utredning barn och
unga
Beslut att utredning
ska avslutas utan
åtgärd utifrån
inkommen anmälan
Beslut om begäran om
överflyttning av ärende
till nämnd i annan
kommun
Beslut om att ansöka
om överflyttning av
ärende hos
Inspektionen för vård
och omsorg
Begäran om förlängd
tid för ansökan om
vård
Beslut om att den
unges vistelseort inte
skall röjas för
vårdnadshavaren

14 § 2 st 2.
LVU
26 kap 2§
OSL

SNMU

- i avvaktan på
utskottets beslut

14 § 2 st 2.
LVU

EC SocSt
VC

9 kap 3 § 1
st SoL

9 kap 4 §
SoL

EC SocSt VC

11 kap 1 §
SoL

HL 1e SocS

Avser även SocS
i social beredskap

11 kap 1 §
SoL

EC SocSt
1e SocS

Avser även SocS
i social beredskap

2 a kap 10 §
SoL

EC SocSt 1e
SocS

2 a kap 11 §
SoL

EC SocSt VC

8 § LVU

EC SocSt 1e
SocS

Avser även SocS
i social beredskap

Ärende 6
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Linnea Holm

5.9

5.21

5.22

6.1

6.2

7.12

7.17

Revidering av
delegeringsordningen
2017-10-20
DNR SN 2/2017 700
Sid 7 av 7

Beslut om hur rätt till
umgänge med den
unge ska utövas
- i avvaktan på
utskottets beslut
Beslut att begära
polishandräckning för
att genomföra läkarundersökning

14 § 2 st 2.
LVU

SNMU

14 § 2 st 2.
LVU
43 § 1 st
LVU

EC SocSt
VC
SNMU
VC

Avser även SocS
i social beredskap
Kompletterande
beslutsrätt

Beslut att begära
polishandräckning för
att genomföra beslut
om vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut om att inleda
utredning om skäl för
tvångsvård
Beslut om att
utredning inte skall
inledas eller att
påbörjad utredning
skall avslutas utan
åtgärd alt. övergå i en
utredning enligt 11
kap 1 § SoL
Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal
rörande vårdnad och
umgänge
Förordnande av
umgängesstöd vid
barns umgänge efter
beslut i domstol

43 § 2 st
LVU

EC SocSt VC

Avser även SocS
i social beredskap

7 § LVM

EC SocSt 1e
SocS

Avser även SocS
i social beredskap

7 § LVM

EC SocSt 1e
SocS

Avser även SocS
i social beredskap

6 kap 6, 14,
15 §§ FB

EC SocSt VC

Beslutet kan ej
överklagas.

6 kap 15 c §
FB

EC SocSt
HL

Ärende 7
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR SN 89/2017 7772
Sid 1 av 3

Tillsynsplan för serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, försäljning
av tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel 2018-2020
Sammanfattning
Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som har rätt att
servera alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Tillsynen omfattar förebyggande,
inre, yttre samt samordnad tillsyn.
Varje objekt ska ha ett tillsynstillfälle per år. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
bör få tillsyn vid varje ansökningstillfälle.
Kommunen och polisen har tillsyn över detaljhandel med folköl.
Anmälan görs till kommunen. Alla som har anmält försäljning eller servering av folköl får
ett tillsynsbesök per år.
Kommunen och polisen har tillsyn över försäljning av tobaksvaror. Tillsyn av tobak sker
enligt tobakslagen 19 §. Anmälan om tobaksförsäljning görs till kommunen och tillsyn sker
minst en gång per år.
Kommunen och polisen har tillsyn av e-cigaretter. Tillsyn av e-cigaretter sker enligt lagen
om handel av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 §. Anmälan om handel av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare görs till kommunen och tillsyn sker minst
en gång per år.
Kommunen ansvarar även för kontroll av receptfria läkemedel. Anmälan och registrering
görs hos Läkemedelsverket. Kontroll görs minst en gång per år.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2018-2020
Förslag till beslut
Tillsynsplan 2018 – 2020 för serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, försäljning av
tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel godkänns och läggs till handlingarna.
Magnus Stenmark
Socialchef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Magnus Stenmark

Tillsynsplan 2018 - 2020
Månad

Typ av tillsyn

Januari

Inre tillsyn

Februari

Inre tillsyn

Mars

Inre tillsyn

April

Förebyggande tillsyn
Inre tillsyn

Maj

Samordnad tillsyn
Dagtillsyn restauranger
Dagtillsyn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria
läkemedel
Gemensam tillsyn

Juni

Samordnad tillsyn
Gemensam tillsyn

Juli

Dag- och kvällstillsyn restauranger
Dagtillsyn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria
läkemedel

Augusti

Kvällstillsyn
Gemensam tillsyn

September

Kvällstillsyn
Dagtillsyn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria
läkemedel

Oktober

Inre tillsyn, samordnad
Dagtillsyn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria
läkemedel

November

Dagtillsyn restauranger
Gemensam tillsyn

December

Dagtillsyn restauranger
Gemensam tillsyn

Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR SN 89/2017 7772
Sid 2 av 3
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Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR SN 89/2017 7772
Sid 3 av 3

Förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och
utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten
med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Kommunen arbetar
genom detta för att sprida kunskaper om hur
alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på servering/försäljnings- stället.
Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom
polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att
den som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig
och ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom
remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker servering/försäljningsstället under pågående
verksamhet, framförallt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i
enlighet med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att
kommunen tillsammans med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten,
skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Resultatet
av den yttre tillsynen kan leda till att tillsynsärenden inleds och att förnyade remisser
skickas till berörda myndigheter samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder. Att olika
myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att skapa en trygg
restaurangmiljö. Samordnade krogkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och ökar
stödet till restaurangerna.
Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogarna. Samordnad
tillsyn är kraftfull och effektiv.
Gemensam tillsyn sker på de försäljningsställen som har flera tillsynsobjekt.

Ärende 8
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR SN 46/2017 7772
Sid 1 av 2

Svar till länsstyrelsen - Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
Sammanfattning
Den 7 april 2017 gjorde länsstyrelsen en tillsyn i Herrljunga kommun avseende
handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Med anledning av denna tillsyn
beslutade länsstyrelsen att rikta kritik och uppmärksamma brister i socialnämndens
handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden ska senast 31
januari redovisa åtgärder för de brister som länsstyrelsen uppmärksammat.
Nedan redovisas den kritik och de brister länsstyrelsen riktat mot nämnden samt åtgärder
som vidtagits.
Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter:
 Det finns brister i nämndens dokumentation och i akt- och dokumenthantering.
Åtgärd: Rutiner ses över. Eftersträvar en digital handläggning. Framöver samlas all
dokumentation i pappersform.
 Nämnden brister i vissa delar när det gäller sin kontroll huruvida sökanden,
serveringsstället samt den tilltänkta verksamheten uppfyller kraven i alkohollagen.
Åtgärd: Utredningsrutiner ses över och rättas till.
 Besluten i de av Länsstyrelsen granskade ärenden har fattats i strid med
delegationsordningen.
Åtgärd: Ändring i delegationsordningen har gjorts och titeln på anställningsformen har
ändrats från inspektör till handläggare.
 Nämnden brister i hur de tar emot anmälningar om försäljning av tobak.
Åtgärd: Bristerna som länsstyrelsen uppmärksammat är att inte samtliga anmälningar som
kommit in gällande tobak har egenkontrollprogram. Utredningsrutiner ses över och rättas
till och samtliga egenkontrollprogram ska begäras in vid anmälan.
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brist:
 Nämnden saknar en skriftlig rutin för handläggning av ärenden om serveringstillstånd.
Åtgärd: En mer komplett handläggningsrutin kommer att finnas från 1 januari 2018.

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR SN 46/2017 7772
Sid 2 av 2

Beslutsunderlag
Beslut från länsstyrelsen daterat 2017-07-13
Förslag till beslut
1. De föreslagna åtgärderna för att rätta till den kritik och de brister i kommunens
handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen som länsstyrelsen
uppmärksammat godkänns.
2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen.
Magnus Stenmark
Socialchef
Expedieras till:
För kännedom till:

Länsstyrelsen

Ärende 9
SOCIALFÖRVALTNING
Heléne Backman Carlsson

Tjänsteskrivelse
2017-10-13
DNR 27/2017
Sid 1 av 1

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS
2017-09-30
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 28h § LSS. Anledning till
ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.
Av de fem rapporterade ärendena inom äldreomsorgen gäller samtliga särskilt boende. Fyra
av de fem rapporerade ärendena är verkställda. Väntetiden har varit mellan 3,5 till 5
månader från datum för beslut om boende till ledigt boende för inflyttning. Ett ärende har
avslutats utan verkställighet på grund av att den enskilde avlidit. Den enskilde hade väntat 4
månader.
Individ och familjeomsorgen har ett rapporterat ärende som gäller boendestöd. Brister hos
handläggare (konsult) har inneburit att ingen beställning har skickats till utförare.
Fyra rapporterade ärendena enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är
svårigheten att finna lämpliga personer för uppdraget. Matchning pågår med nya
kontaktpersoner i några ärenden. Två av de rapporterade ärendena gäller avbrott i
verkställighet.
Beslutsunderlag
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-09-30.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande
beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till handlingarna.
Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare
Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige
Revisorerna

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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2017-10-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2017-09-30
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL
Äldreomsorg
Typ av bistånd
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Datum för beslut
2017-02-17
2017-02-27
2017-03-28
2017-05-26
2017-06-05

Datum för avbrott

Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna

Datum för avbrott

Individ
Ungdom

Kön
Pojke

Handikappomsorg

Individ och familjeomsorg
Typ av bistånd
Familjebehandlare

Datum för beslut
2017-05-23

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS
Handikappomsorg
Typ av bistånd
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson

Datum för beslut

2017-05-18
2017-06-01

Datum för avbrott
2017-02-01
2017-02-07

Individ
Vuxen
Vuxen
Ungdom
Ungdom

Kön
Kvinna
Kvinna
Pojke
Pojke

I tjänsten
Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare
* Rapport kvarstår från föregående kvartal
** Rapport gjord två kvartal
*** Rapport gjord tre kvartal
**** Rapport gjord fyra kvarta kvartal

1

Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

Ärende 10
SOCIALNÄMNDEN

SNAUskrivelse
2017-10-18
DNR SN 92/2017 7745
Sid 1 av 1

Hemställan avseende upphävande av KF § 61 2009-05-26.
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde 2009-05-26 tog Kommunfullmäktige följande beslut:
”Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett särskilt boende i
kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort.”
Beslutet har ännu inte blivit genomfört och med tanke på behovet av platser på särskilt
boende är det mycket tveksamt om det går att genomföra.
Idag har kommunen 31 platser på Hagen som kommer att bli 40 platser när etapp 4 är klar
under 2018. På Hemgården finns det 51 platser och på Gäsenegården finns det 10
korttidsplatser. Totalt har vi idag 82 + 10 korttidsplatser.
2020 är det prognostiserade behovet 84-90 +10 korttidsplatser.
2025 är det prognostiserade behovet 97-104 +10 korttidsplatser.
2030 är det prognostiserade behovet 111-120 +10 korttidsplatser.
Kommunfullmäktiges beslut § 61 2009-05-26 ger inte Socialnämnden den handlingsfrihet
som behövs för att ta fram förslag till kostnadseffektiva lösningar på de närmaste årens
behov av särskilda boenden.
Beslutsunderlag
KF § 61 2009-05-26.
Befolkningsprognos för Herrljunga kommun.
SNAU förslag till beslut
 Socialnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige upphäver sitt
inriktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och att detta
ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Anette Rundström
Ledamot SNAU

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
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HERRLJUNGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-26

94

Kommunstyrelsen

2009-04-20

86

56/07

942

KF § 61
KS § 63

Lokalutredningen (omprövning av investeringsprojekt).
Projekt för vård och omsorg.
Kommunstyrelsen har 2009-02-16 § 24 till socialnämnden och tekniska
nämnden överlämnat utredningsmaterial från den s k lokalutredningen för
yttrande.
Beslut gällande skolprojekt har tagits av kommunfullmäktige den 10 mars
2009.
Socialnämnden har nu yttrat sig rörande lokalerna för vård och omsorg.
Även lokalerna för nämndens två förvaltningar berörs. Yttrandet innebär
att endast ett särskilt boende ska finnas i kommunen. Detta föreslås bli
Hagen i Herrljunga tätort. Gäsenegården och Hemgården ändras om till s k
trygghetsboende. I dessa lokaler ska också inrymmas hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, frivilligverksamhet m m genom hyresavtal. Ägandet
förutsätts ligga på annan än kommunen.
Tekniska nämnden uttalar att man ur förvaltningssynpunkt inte har några
erinringar mot lokalutredningen. Man anser att det skulle innebära en fördel med ett särskilt boende.
Kommunstyrelsens presidium har från vård- och omsorgsförvaltningen
begärt kompletterande och förtydligande underlag för att klargöra innebörd
och konsekvenser av ett beslut utifrån socialnämndens yttrande. Vård- och
omsorgschef Mariana Andersson informerar vid kommunstyrelsens sammanträde. Hon framhåller därvid att lokalbehovet för handikappomsorgen
inte är utrett ännu.
Birgitta Larsson (s) förslår att kommunstyrelsen förordar att endast ett särskilt boende ska finnas och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort (alternativ 1 med påbyggnad med en våning).
Karin Carlsson (m) instämmer i Birgitta Larssons förslag.
Gun-Britt Falk (kv) föreslår att två särskilda boenden ska bibehållas,
Gäsenegården och Hemgården. Hon hänvisar till den skriftliga reservationen till socialnämndens beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 10
HERRLJUNGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-26

95

Kommunstyrelsen

2009-04-20

87

forts KF § 61
forts KS § 63
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG
Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. I första hand ska utbyggnad ske enligt alternativ 1, påbyggnad med en våning.
Gun-Britt Falk (kv) och Gun Carlsson (kv) anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut. Reservation bilaga nr 3.
______
Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar socialnämndens ordförande Kari Hellstadius (M) bland annat om de olika begrepp som ingår i
äldreboendedelegationens betänkande (seniorbostäder, trygghetsboende,
vård- och omsorgsboende, korttidsvård).
Heléne de Leeuw (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den
ändringen att sista meningen om påbyggnad av Hagen tas bort. Hon meddelar att allianspartierna står bakom detta yrkande.
Gun-Britt Falk (KV) föreslår att två särskilda boenden ska bibehållas, Gäsenegården och Hemgården. Hennes förslag omfattar vidare alla punkter
som framgår av lämnad skriftlig reservation.
Petra Abrahamsson (KV) och Lejf Olsén (MP) yrkar bifall till Gun-Britt
Falks (KV) förslag.
Birgitta Larsson (S), Kerstin Johansson (S), Mats Palm (S), Håkan Blom
(S) och Åke Henningsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med den ändring som framlagts av Heléne de Leeuw (FP).
Karl-Johan Ferm (C) yrkar att s k trygghetsboende ska införas.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Heléne de
Leeuws förslag (allianspartiernas), Gun-Britt Falks (KV) m fl förslag samt
Karl-Johan Ferms (C) förslag.
Han finner att kommunfullmäktige bifallit Heléne de Leeuws förslag (allianspartiernas modifierade förslag).
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Sammanträdesdatum

Sida

2009-05-26

96

forts KF § 61
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort.
Lejf Olsén (MP) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut.
Gun-Britt Falk (KV), Ronny Andreasson (KV), Erik Röjd (KV), Kent Johansson (KV), Petra Abrahamsson (KV), Jerker Nordlund (KV), Ingemar
Gustafsson (KV), Rolf Helmersson (KV), Gun Carlsson (KV) samt Christina Glad (KV) anmäler skriftlig reservation mot kommunfullmäktiges
beslut (bilaga nr 7).
______
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Meddelande 2
Alltför många okunniga vikarier I Hemtlänsten under sommaren
En del av vikarierna har varit mera till belastning än avlastning. Det har varit tungt för både den
ordinarie personalen och framför allt för de anhöriga som har varit tvungna att både instruera och
kontrollera. Många vikarier har inte kunnat tala begriplig svenska. Det har varit förvirrande för
sådana som både hör dåligt och fattar långsamt. Undersköterskorna har gjort sitt bästa men de har
varit för få. Kommunen har för lite utbildad personal i hemtjänsten. Två nyutexaminerade duktiga
undersköterskor som hade praktiserat i Herrljunga fick ingen anställning utan arbetar nu på Autoliv.
Den befintliga personalen har för många arbetsuppgifter som inte har med vården att göra. Befria
dem från städuppgifterna utom dem som avser att aktivera vårdtagaren.
Låt sjukgymnasterna sköta en större del av träningen. Då blir den effektivare. Gångträning och
enklare väl Inövade rörelser kan undersköterskorna ta hand om . Detta kan ingå i den sociala
samvaron som undersköterskorna är duktiga i att ta hand om. När skaffar Herrljunga en
rehablokal, dit vårdtagare kan komma och träna under sakkunnig ledning?
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 160

DNR KS 179/2017 101

Fastställa befattningen Säkerhetsskyddschef med ersättare
Sammanfattning
1999-05-17 beslutade Kommunstyrelsen utse kommunchefen som säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddslagen. Vidare fastställdes att Personalchefen och
risksamordnaren skall vara behjälpliga i det praktiska arbetet.
Lagstiftningen fastställer att man kan utse en biträdande säkerhetsskyddschef om
omfattningen av verksamheten så erfordrar.
Kommunchefs bedömning, 2017-08-24, är att Herrljunga kommun formellt
behöver fastställa uppdraget som säkerhetsskyddschef och dennes ersättare.
Omfattningen på verksamheten erfordrar ej en biträdande säkerhetsskyddschef. Det
tidigare beslutet, vilket är fattats på delegation, upphävs därigenom av kommunchef, dvs beslutsfattaren. I all verksamhet där säkerhetsskyddslagen (1996:627)
gäller, ska verksamheten ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till
verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.
En närmare precisering av vad som ska göras och hur uppgifter ska hanteras
regleras i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) precis som frågan om det ska
finnas en chef för säkerhetsskyddet.
Enligt sjätte paragrafen i säkerhetsskyddsförordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef med ersättare och vid behov en biträdande säkerhetsskyddschef.
Verksamheten är inte av den omfattningen i kommunen att det behövs någon
biträdande säkerhetschef. Däremot ska en säkerhetsskyddschef och en ersättare
formellt utses med uppgift att utöva kontrollen över säkerhetsskyddet.
Beslutsunderlag
Tjänstesk1ivelse i ärendet daterad 2017-08-24
Bilaga 1: Underlag information från Säkerhetspolisens hemsida angående säkerhetsskydd.
Bilaga 2: Det kommer en ny lag, info från regeringen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågoma och utser kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågoma och utser
kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef.
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 153

DNR KS 181/2017 901

Riktlinjer mottagande av muta och/eller gåva för anställda och
förtroendevalda i Herrljunga kommun
Sammanfattning
Det är av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens anställda och förtroendevalda inte kan ifrågasättas.
En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin
ställning.
Det kan gå snabbt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och
tidsödande att bygga upp det. I de fall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare
eller annan person i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap är det särskilt
viktigt att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt.
Kraven är nämligen alltid desamma; att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt.
Redan vänskapsförhållandet i sig kan påverka objektiviteten och särskild försiktighet måste iakttas i dessa fall.
1997-10-06 fastställde kommunstyrelsen "Regler rörande mutor och bestickning".
Reglerna är sammanställda som ett PM från Ekonomikontoret. De är av äldre
kaliber och ej tillräckligt distinkta. Kommunstyrelsen föreslås upphäva de tidigare
antagna reglerna rörande muta och bestickning samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-30
Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i
Herrljunga kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 127 /97
§ 133 "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer
avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 12 7/97,
§ 133 "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer
avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda"
(bilaga 1, KS § 153/2017-09-25).
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Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och
förtroendevalda i Herrljunga kommun
Sammanfattning
Inom offentlig verksamhet är kraven höga på anställda och förtroendevalda att följa
lagregler om mutor och jäv. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande
värden för all offentlig verksamhet.
Det är av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens
anställda och förtroendevalda inte kan ifrågasättas.
En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning.
Det kan gå snabbt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande
att bygga upp det. I de fall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller annan person i
tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap är det särskilt viktigt att uppträda korrekt,
sakligt och opartiskt.
Kraven är nämligen alltid desamma; att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Redan
vänskapsförhållandet i sig kan påverka objektiviteten och särskild försiktighet måste iakttas
i dessa fall.
1997-10-06 fastställde kommunstyrelsen ”Regler rörande mutor och bestickning”. Reglerna är
sammanställda som ett PM från Ekonomikontoret. De är av äldre kaliber och ej tillräckligt distinkta.
Kommunstyrelsen föreslås upphäva de tidigare antagna reglerna rörande muta och bestickning samt
fastställa föreslagna ”Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda

Beslutsunderlag
Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 127/97 § 133 ”Muta och bestickning”
samt fastställa föreslagna ”Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda

Niels Bredberg
Kommunchef
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Juridisk bedömning
Förslaget är i enlighet med Svensk lagstiftning och tillämpningsregler.
Samverkan
Samverkan genomförd inom det ordinarie samverkanssystemet i CSG
Motivering av förslag till beslut
Nödvändigt med tydlighet och uppdaterade riktlinjer avseende muta och otillbörlig gåva.
Riktlinjerna omfattar definitioner, ansvar, rutiner och tillämpningsexempel.

