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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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2017-05-05 anslags nedtagande 2017-05-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid l 
2017-05-02 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl.l3.00 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV), ordförande 
Andreas Johansson (M), vice ordfö
rande 
Pi a Bondesson (C) 
Ragnar Emanuelsson (C) 
Kerstin setterberg (KD) 
Inger Gustavsson (L) 
Kitty Andersson (S), tjg. ers. fOr Anette 
Rundström (S) 

Magnus Fredriksen (S) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Aniko Andersson, verksamhetschef 
Robert Rydquist, verksamhetschef 
Linnea Holm, stabschef 
Marie Nordqvist, nämndsekreterare 
Helene Backman Carlsson, 
SAS/kvalitetssamordnare 

Kitty Andersson (S) 

Paragraferna justeras omedelbart 
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Beslutande 
Kjell Johansson (MP), tjg. ers. får 
Arrnina Dzananovic (S) 

Magnus Lennartsson (M), tjg. ers. 
får Carina Fredriksen (S) 

Auli Kamehed (SD) 

Ersättare 
Åke Henningsson (KD) 

§§35 37 51 
Paragrafer ' ' 

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

Socialnämnden 

2017-05-02 
Datum för 

2017-05-03 anslags nedtagande 2017-05-25 

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2017-05-02 

SN § 34 

Tillägg till dagordningen 

Förslag till beslut 
Lennart Ottosson (KV) föreslår följande tillägg till dagordningen: 

• Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
• Revidering av beslut avseende hyressättning inom socialnämnden 
• Hemställan och förslag avseende kommunens behov av bostäder för anvi

sade flyktingar 

Magnus Lennartsson (M) föreslår följande tillägg till dagordningen: 

• Tekniskt IT -stöd inom vård och omsorg 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om Lennart Ottosson (KV) och Magnus Lennartssons (M) 
förslag om tillägg till dagordningen antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Följande tillägg till dagordningen görs: 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
Revidering av beslut avseende hyressättning inom socialnämnden 
Hemställan och förslag avseende kommunens behov av bostäder för anvi
sade flyktingar 
Tekniskt IT -stöd inom vård och omsorg 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-05-02 

SN § 36 

Socialförvaltningen informerar 

Sammanfattning 
stabschefinformerar om att feldebitering gjorts for avgifter for boende på sär
skilt boende och dessa krediteras på kommande faktura. 

SAS/kvalitetssamordnare informerar om beslut från IVO avseende den inspekt
ion som gjordes av hemtjänsten under hösten där nämnden fått synpunkter på 
bland annat att det behöver finnas rutiner får arbetsuppgifter och organisering av 
arbetet och att rutiner ska finnas gällande hur bemanning planeras över tid. 
SAS/kvalitetssamordnare informerade vidare om en lex Sarah anmälan som 
gjorts i hemtjänsten. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-05-02 

SN § 38 DNR SN 1/2017 

Månadsuppföljning 2017-03-31 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar får året 2017 ett positivt resultat på 3 070 tkr. 
Prognosen är l 800 tkr bättre än föregående prognos vilket framfår allt beror på 
ett positivt beslut från Försäkringskassan inom LSS-verksamheten. Beslutet in
nebär att kommunen även får ersättning retroaktivt får utförda timmar 2016, en 
intäkt som inte togs med i bokslutet 2016 utifrån forsiktighetsprincipen. Övriga 
verksamheter håller kvar sina prognoser från föregående uppföljning. 

Enligt regler for hantering av flyktingbuffert ska eventuellt överskott ett an
komstår lyftas efter 5 år. För 2017 ska därfor ca 1,5 mkr tillskjutas till resultatet. 
Denna summa är inte med i prognosen. Om det är socialnämnden som får tillgo
doräkna sig medlen eller om de ska tillfåras kommunens resultat är oklart i dags
läget. 

Informationen läggs till handlingarna. 

f:xpcdicras till : Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2017-05-02 

SN § 39 

Flytt av budgetmedel inom Vård och omsorg 

Sammanfattning 
stabschef informerar om att omfördelning kommer ske av budgetmedel inom 
vård och omsorg. Den budgeterade kostnaden får arbetskläder ligger på respek
tive verksamhet men debiteras per hus så medel flyttas dit kostnaden är. En kor
rigering gjordes av internhyran på Hagens äldreboende under hösten 2016. Detta 
bidrar till en får hög budget 2017 får hyra under Hagen. l 000 tkr av dessa bud
getmedel flyttas till övergripande Vård och omsorg. Omdisponeringen påverkar 
på inget sätt verksamheten. 

Magnus Lennartsson (M) föreslår att ärendet föredras vid nästa nämnd med de
taljerade siffror över omdisponeringen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-05-02 

SN § 40 DNR SN 11/2017 

Uppföljning psykosociala mätstickan vård och omsorg 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade att överlämna ett svar till kommunens revisorer om 
vilka åtgärder nämnden planerade att ta för att följa upp enhetscheferna inom 
vård och omsorgs arbetsmiljö. I beslutet ingick att förvaltningen kvartalsvis ska 
överlämna resultatet från psykosociala mätstickan för cheferna inom Vård och 
omsorg. 

Resultatet på mätstickan fram till mars 2017 presenteras. Arbetsbelastningen har 
gått ner något så även trivseln. Cheferna har i enkäten önskat administrativt stöd 
vilket är en faktor till att trivseln har minskat då det administrativa arbetet tar 
mycket av deras tid. Sedan sker många vilket också tar på krafterna, speciellt då 
det är svår rekryterat. 

Förslag till beslut 
Magnus Lennartsson (M) föreslår att presidiet får i uppdrag att titta på möjlighet
erna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Presidiet får i uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det admi

nistrativa stödet för cheferna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-05-02 

SN § 41 DNR SN 9/2017 

Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid, rekommendation 
från SKL 

Sammanfattning 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boende får äldre har 
Sveriges kommuner och landsting, SKL i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagama tagit fram denna rekom
mendation. 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens fårslag till be
manningsfåreskrifter får särskilt boende får äldre. Socialstyrelsens uppdrag var 
att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt fårsäkra sig om att det 
på särskilda boenden får äldre ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål 
kan hjälpa de äldre. 

I stället får bemanningsföreskrifterna valde regeringen att fårtydliga Socialtjänst
fårordningen (2001 :937, 2 kap 3§). Där framgår att den enskildes behov ska vara 
styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare 
stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende får äldre 
har SKL tagit fram rekommendationer där de områden anges som kräver särskilt 
fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. SKL rekommenderar kommunerna att 
stärka och utveckla kvaliten enligt följande fyra nedanstående punkter: 

• koll på läget 
• planera utifrån individens behov 
• ta fram en strategi får att utveckla digitaliseringens möjligheter 
• ledarskap 

SKL kommer under 2017 att ge stöd tilllandets kommuner avseende tillämp
ningen av rekommendationerna. 

styrelsen får Sveriges kommuner och landsting har vid sammanträde den 20 ja
nuari 2017 beslutat att: 

• rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekom
mendationerna i syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på särskilda 
boenden får äldre 

• i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-03-08 
Skrivelse Kvalitet i särskilt boende 
Kvalitet i särskilt boende- Rekommendationer får arbete med ökad kvalitet nat
tetid i särskilt boende får äldre (SKL) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-02 

Fortsättning § 41 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 13 

• Socialnämnden beslutar att anta följande punkter ur Rekommendationer 
för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre enligt Sve
riges kommuner och landsting: 

koll på läget 
planera utifrån individens behov 
ledarskap 

• Socialnämnden skickar vidare följande punkt till kommunstyrelsen för 
hantering: 

ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden beslutar att anta följande punkter ur Rekommendationer 

för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre enligt Sve
riges kommuner och landsting: 

koll på läget 
planera utifrån individens behov 
ledarskap 

2. Socialnämnden skickar vidare följande punkt till kommunstyrelsen för 
hantering: 

ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Expodienos till: Kommunstyrelsen 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-05-02 

SN § 42 DNR SN 27/2017 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS 2017-03-31 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § 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 l § 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 . An
ledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

A v de fyra rapporterade ärendena inom äldreomsorgen, särskilt boende, är samt
liga verkställda. Väntetiden har varit mellan 4 till 6 månader från datum för be
slut om boende tillledigt boende för inflyttning. Ärendet gällande avbrott i verk
ställighet av kontaktperson är åter igen verkställt efter 4 månader från datum för 
avbrottet i verkställigheten. 

A v Individ och familjeomsorgens två rapporterade ärenden, är ärendet gällande 
kontaktperson inte verkställt, det fanns en tilltänkt person som drog sig ur, nya 
kontakter pågår. Gällande familjebehandling verkställdes beslutet efter ca 4,5 
månader från datum för beslutet. 

Två rapporterade ärenden enligt LSS gäller dels boende för vuxna, där har den 
enskilde tackat nej till erbjudande, rapporteringsskyldigheten kvarstår dock . Dels 
kontaktperson som är åter igen verkställt, efter 4,5 månader från datum för av
brottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-10 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-03-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till 
handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-05-02 

Fortsättning § 42 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-03-31 till 
handlingarna. 

ExtJedieras till: Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2017-05-02 

SN § 43 DNR SN 38/2017 

Godkännande av samarbetsavtal avseende försörjning av hjälp
medel 

Sammanfattning 
En gemensam hjälpmedelsforsärjning är en fårutsättning for att hälso- och sjuk
vårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna faljas inom hjälpme
delsområdet Nuvarande samarbetsavtal gäller får perioden 2015-10-01 - 2017-
09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Utforare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalands
regionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör 
innevarande avtal från 2017 -l 0-0 l. 

Ledningsrådet for hjälpmedel har på uppdrag tagit fram ett fårslag till nytt sam
arbetsavtal får forsärjning av personligt fårskrivna hjälpmedel. Ledningsrådets 
rekommendation är att partema tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 
20 l 7-10-0 l. Om inte avtalet sägs upp 12 månader få re upphörandedatum for
längs det med tre år i taget. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalfårhund har beslutat att ställa sig bakom 
samarbetsavtalet for forsärjning av personliga hjälpmedel och rekommenderar 
medlemskommunerna att godkänna avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-21 
Rekommendation om att godkänna samarbetsavtal for forsärjning av personliga 
hjälpmedel, daterad 2017-04-06 
Samarbetsavtal for forsärjning av personliga hjälpmedel mellan kommun och 
Västra Götalandsregionen, inklusive bilagor 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Samarbetsavtal for fårsärjning av personliga hjälpmedel mellan kommun 
och Västra Götalandsregionen med avtalsstart 2017-10-01 godkänns. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om forvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Samarbetsavtal for fårsärjning av personliga hjälpmedel mellan kommun 

och Västra Götalandsregionen med avtalsstart 20 l 7 -l 0-0 l godkänns. 

Expedieras till: BOJilsregionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2017-05-02 

SN § 44 DNR SN 26/2017 

Hantering av tvätt 

Sammanfattning 
Socialnämnden leasar idag tvätt från tekniska nämnden och kommunens egna 
tvätteri på Hemgården. I och med att socialnämnden införde arbetskläder inom 
verksamheten ser nämnden över möjligheterna kring hantering av övrig tvätt med 
i samband med den upphandling som ska göras av arbetskläder. 

Kostnaderna får tvätt budgeteras 2016 till l 335 tkr. Skulle det läggas ut på ex
tern leverantör beräknas kostnaden minska med ca 15 %. 

Tekniska nämnden ansvarar idag får tvätten i kommunen. Utifrån deras expertis 
bör de vara de som verkställer beslutet om att lägga ut tvätten på extern leveran
tör. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-21 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige fareslås anta ett inriktningsbeslut om att lägga ut 
tvätten på extem leverantör samt att tekniska nämnden får i uppdrag att 
verkställa beslutet. 

• Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden genomfår en konse
kvensberedning avseende ovan beslut. 

Magnus Lennartsson (M) yrkar avslag till fårvaltningens fårslag till beslut. 

Magnus Lennartsson (M) föreslår att socialnämnden överväger att upphandla 
tvätten till förvaltningen. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden ställer forvattningens fårslag till beslut mot avslag och finner att so
cialnämnden beslutar i enlighet med fårvattningens fårslag. 

Omröstning begärs. 

Ordfårande ställer foljande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med fårvaltningens fårslag till beslut 
Nej =i enlighet med Magnus Lennartssons (M) forslag att avslå fårvaltningens 
fårslag till beslut. 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster finner ordfårande att socialnämnden beslutar i 
enlighet med fårvaltningens fårslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJU~.GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2017-05-02 

F ortsättning § 44 

(Omröstningslista bilaga l, SN § 44/2017). 

Ordfåranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsfårslag antas och finner 
att så sker. 

Omröstning begärs. 

Ordfårande ställer följande propositionsordning: 
J a = i enlighet med Magnus Lennartssons (M) fårslag till beslut. 
Nej = avslag till Magnus Lennartssons (M) fårslag till beslut. 

Med 3 ja-röster och 8 nej-röster finner ordfårande att socialnämnden avslår Mag
nus Lennartssons (M) fårslag till beslut. 

(Omröstningslista bilaga 2, SN § 44/2017). 

Socialnämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås anta ett inriktningsbeslut om att lägga ut 

tvätten på extern leverantör samt att tekniska nämnden får i uppdrag att 
verkställa beslutet. 

2. Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden genomfår en konse
kvensberedning avseende ovan beslut. 

Reservation 
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras till : : Kommunfullmäktige, tekniska nämnden 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2017-05-02 

SN § 45 DNR SN 41/2017 

Avveckling av HVB-hem 

Sammanfattning 
Under det närmaste året så kommer antalet ensamkommande barn att minska på 
grund av att de antingen fyller 18 år eller att de har beviljats PUT och därigenom 
ska slussas ut till egna boenden. I och med detta behöver socialnämnden besluta 
om en turordning avseende avvecklingen av HVB får ensamkommande. 
stationsvägen och Verkstadsgatan föreslås avvecklas först till dess att Sveagatans 
kontrakt går ut. Efter det föreslår förvaltningen att Verkstadsgatan återigen tas i 
bruk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-19 
Rapport Avveckling HVB daterad 2017-04-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• HVB får ensamkommande avvecklas enligt följande turordning: 
a) stationsvägen 
b) Verkstadsgatan 
c) Sveagatan 

• Förvaltningen bedömer när respektive enhet ska avvecklas utifrån beho
vet. 

• När Sveagatan läggs ner tas Verkstadsgatan åter i bruk som kommunens 
enda HVB får ensamkommande. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att turordningen får avveckling av HVB ändras 
till följande: a) Verkstadsgatan, b) Sveagatan och c) Stationsvägen. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att beslutspunkt 3, "När Sveagatan läggs ner tas 
Verkstadsgatan åter i bruk som kommunens enda HVB for ensamkommande. ", 
utgår. 

Magnus Lennartsson (M), Inger Gustavsson (L), Pia Bondesson (C), Andreas Jo
hansson (M), Kjell Johansson (MP), Auli Kamehed (SD) och Kitty Andersson 
(S) bifaller förvaltningens fårslag till beslut. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden ställer fårslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
i enlighet med förvaltningens fårslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

l SOOALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2017-05-02 

Fortsättning § 45 

Socialnämndens beslut 
l. HVB for ensamkommande avvecklas enligt följande turordning: 

a. stationsvägen 
b. Verkstadsgatan 
c. Sveagatan 

2. Förvaltningen bedömer när respektive enhet ska avvecklas utifrån beho
vet. 

3. När Sveagatan läggs ner tas Verkstadsgatan åter i bruk som kommunens 
enda HVB for ensamkommande. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2017-05-02 

SN § 46 DNR SN 16/2017 

Information om planerad kompetensutveckling socialnämnden 
2017 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i budget avsatt 250 tkr får utbildningssatsningar inom för
valtningen i stort. Till detta har nämnden även avsatt 500 tkr till vård och omsorg 
får metodstöd/utbildningar. Utöver dessa 750 tkr fårfogar nämnden över statliga 
stimulansmedel som bland annat ska användas till utbildning. Nedan presenteras 
utbildningsplanen som finansieras inom befintlig budget. 

Utbildning Vem riktar den sig till 

V ål d i nära relationer AME 

Missbruk (IFO-ME) AME 

sekretess AME 

Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten AME och daglig verksamhet 

Dokumentation (VIV A) Coach/koordinator, AME 

Supported education (POINT) Coach/koordinator, AME 

Supported employment (POINT) Coach/koordinator, AME 

Viva Dag! ig verksamhet 

Genomförandeplan Daglig verksamhet 

Kälvesten (den gamla) Fam ilj ehemssekreterare 

BBIC IFO barn och familj 

Psykisk ohälsa hos barn och unga Socialsekreterare EKB 

Återförening Socialsekreterare EKB 

Freda Socialsekreterare IFO barn och familj 
Bedörnningstinstrument fåräldrar-
förmåg_a Socialsekreterare IFO barn och familj 

Ledarskapsutbildning Socialsekreterare IFO barn och familj 
Bedömningsinstrument barns be-
hov Socialsekreterare IFO barn och familj ink EKB 

Socialsekreterare IFO barn och familj ink EKB 
Samtal med barn samt familj e behandling 

All personal IFO vuxen och IFO barn och fa-
MI milj. AME 

Hedersrelateratvåld l socialsekreterare, IFO vuxen 
·-

Handläggning och dokumentation Alla socialsekreterare IFO Vuxen 

Austimspektrumtillstånd Personal boendestöd 

Bryta långvarigt biståndsberoende Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 

Boendefrågor, hyreslagstiftning Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bisLänds-dagar Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 

ESL - ett självständigt liv stödassistent Nästegårdsgatan 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Samman trädesdatum Sid 22 
2017-05-02 

Fortsättning § 46 

Utbildning Vem riktar den sig till 

Metodhandläggare Stödassistenter Ringvägen 

Palliativ vård - webb USK och SSK- Utvalda personer 

Dokumentation All. personal vård och omsorg 

Viva All personal vård och omsorg 

Demensutbildning USK och SSK - Utvalda Eersoner 

Timecare All personal vård och omsorg 

Bemötande USK och SSK - Utvaldapersoner 

Budget Cheferna vård och omsorg 

arbetsrätt Cheferna vård och omsorg 

Time Care Cheferna vård och omsorg 

TES Chef hemtjänst 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2017-05-02 

SN § 47 DNR SN 16/2017 

Kompetensutveckling för socialnämnden 2017 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett fårvaltningen i uppdrag att ta fram en planför nödvän
diga utbildningssatsningar för genomförande under 2017. Planen ska innehålla 
minst två kostnads/ambitionsnivåer. 

Socialnämnden har i budget avsatt 250 tkr får utbildningssatsningar inom får
valtningen i stort. Till detta har nämnden även avsatt 500 tkr till vård och omsorg 
får metodstöd/utbildningar. Utöver dessa 750 tkr fårfogar nämnden över statliga 
stimulansmedel som bland annat ska användas till utbildning. Utöver befintlig 
budget har fårvaltningen tagit fram två ambitionsnivåer som fårvaltningen skulle 
önska utöver de utbildningar som kan finansieras inom befintlig budget. Ambit
ionsnivå l kostar 719 tkr och ambitionsnivå 2 kostar 436 tkr. 

Socialnämnden önskar ta överskottet på l 250 tkr från 2015 i anspråk får att 
kunna genomfåra utbildningarna som presenteras i ambitionsnivå l och 2. Kost
naden får dessa uppgår till l 155 tkr. 

Ambitionsnivä 1 
Utbildning Vem riktar den sig till Kostnad 
Ergonomi Arbetsledare, AME 5 000 kr 
Pedagogik Arbetsledare, AME 41 000 kr 
Nyanlända Coach/koordinator, AME 30 000 kr 
Handledning-metodutv. Daglig verksamhet 13 000 kr 
Evidensbaserad behandlings- l familjebehanldare 70 000 kr 
metod 
Socialrätt 2 socialsekreterare 60 000 kr 
ASI l socialsekreteraer lO 000 kr 
ÅP/CRA l vuxenbehandlare 20 000 kr 
Utvecklingsdag LS S All personal funktionshinder 120 000 tkr 
Demensutbildning All personal vård och omsorg 200 000 kr 
Bemötande All personal vård och omsorg 150 000 kr 
Summa 719 000 Kr 

Ambitionsnivä 2 
Utbildning V e m riktar den sig till Kostnad 
Produktionsflöde Arbetsledare, AME 11 000 kr 
SARA Socialsekreterare IFO bof 5 000 kr 
Handledarutbildning F ami l j ehemssekreterare 100 000 kr 
MET/HAP l vuxenbehandlare 20 000 kr 
Palliativ vård All personal vård och omsorg 300 000 kr 
Summa 436 000 Kr 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU> 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-02 

Fortsättning§ 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

Sid 24 

• Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomfåra utbildningar 
enligt ambitionsnivå l och 2 under fårutsättning att nämndens äskande 
om att ta överskott från 2015 i anspråk beviljas. 

• Socialnämnden äskar om att få ta i anspråk l 155 tkr ifrån överskottet 
från 2015. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomfåra utbildningar 

enligt ambitionsnivå l och 2 under fårutsättning att nämndens äskande 
om att ta överskott från 2015 i anspråk beviljas. 

2. Socialnämnden äskar om att få ta i anspråk l 155 tkr ifrån överskottet 
från 2015. 

Expedieras till : Kommunstyrelsen 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 

111 



~ ~ HERRLJU~GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-02 
Sid 25 

Juslerandes sign 

SN § 48 DNR SN 47/2017 

Revidering av riktlinjer för alkoholhandläggning 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har gjort en tillsyn avseende alkoholhandläggning och har lämnat 
ett antal synpunkter på saker som behöver ändras i Riktlinje fOr serveringstill
stånd, öl klass II, tobaksfOrsäljning och handel med receptfria läkemedel, samt 
tillsyn. Följande revideringar behöver göras: 

Titel: Ändra från öl klass Il tillfolköl 
4.4 Alkoholpolitisk bedömning olägenheter på grund av serveringsställets belä
genhet eller andra skäl (sid 5)- Sista meningen i sista punkten under riktlinjer 
stryks: Tillstånd medges ej heller då serveringsstället är uttalat drogliberalt, 
främlingsfientligt/rasistiskt eller antidemokratiskt 
8. Provsmakningstillstånd (sid 8)- Sista stycket stryks samt tabellen tas b01i: 
Reglerfor provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produk
terfor att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning 
behöver du inte servera mat. Här är Systembolagets modellfor provning, som 
kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning. 

Maximal 
Antal Vo lym per l .. d 
Prov 7/'Ul' lc/l fota mang 

f. 1' 1 per person (el) 

Vin 4 5 20 

Öl 6 8 48 

Spritdryck 4 2 8 

15. Försäljning av tobaksvaror (sid 12)- Sista meningen i fjärde stycket stryks: 
Om inte alkohollagens regler foljs kan kommunen utfärda böter eller fonge/se 
upp till högst sex månader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-21 
Riktlinje fOr serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning och handel med re
ceptfria läkemedel, samt tillsyn, SN § l 03/2015-09-0 l 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Revidering av Riktlinje for serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsälj
ning och handel med receptfria läkemedel godkänns. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMM"' 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2017-05-02 

Fortsättning § 48 

Socialnämndens beslut 
1. Revidering av Riktlinje får serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsälj

ning och handel med receptfria läkemedel godkänns. 

Expedieras till: Annica Bringsved, alkoholhandläggare 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMU' 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 27 
2017-05-02 

SN § 49 DNR SN 69/2016 

Remissvar omarbetat förslag på översiktsplan för Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig om det omarbetade förslaget till översiktsplan för Herr
ljunga kommun. Nämnden har ingen synpunkt på det omarbetade förslaget. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-21 
Remiss- Utställning av översiktsplan Herrljunga kommun, daterad 2017-03-30 
Översiktsplan for Herrljunga kommun- utställningshandlingar, daterad 2017-03-
20 
Samrådsredogörelse-översiktsplan for Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
• Remissvar Omändrat förslag översiktsplan Herrljunga kommun antas och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Remissvar Omändrat forslag översiktsplan Herrljunga kommun antas och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Expedieras till : Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



; ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 28 
2017-05-02 

SN §50 DNR SN 22/2016 

Revidering av beslut avseende hyressättning inom socialnämn
den 

Sammanfattning 
l mars 2016 beslutade socialnämnden att hyran på särskilt boende ska höjas i en
lighet med Herbos hyreshöjning den l april varje år. Då Herbo inte alltid höjer 
hyran i april utan senare så finns ett behov av att anpassa när hyreshöjningen ska 
ske. Förvaltningen fareslår därfår att höjningen ska gälla från den månad som 
Herbo annonserar hyreshöjningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-05-02 
Socialnämnden § 30/2016-03-01 

Förslag till beslut 
• Hyran på särskilt boende höjs i samband med att Herbos hyreshöjning 

presenteras. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Hyran på särskilt boende höjs i samband med att Herbos hyreshöjning 

presenteras. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRUUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 29 
2017-05-02 

SN §51 DNR SN 51/2017 

Hemställan och förslag avseende kommunens behov av bostäder 
för anvisade flyktingar 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett stort behov av bostäder för nyanlända invandrare som an
visas till kommunen samt för svaga och utsatta grupper. Behovet av små lägen
heter för ensamkommande ungdomar är också mycket stort. Kommunen är en
ligt lag skyldig att tillgodose dessa behov. Bristen på bostäder i kommunen är ny 
akut för att kunna tillgodose dessa behov. Kommunen behöver därför nu omgå
ende köpa alternativt hyra villor, bostadsrätter, Attefallshus eller bostadsmoduler. 

Vi har flera ärenden på förfrågning hos ekonomiskt bistånd om hjälp med bostad 
och bostadssociala kontrakt då de av olika anledningar ej kan lösa den situationen 
själva. Insatser från oss som motverkar hemlöshet. Prognosen är att behovet av 
bostadssociala kontrakt kommer att öka. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2017-04-25 
Socialtjänstlag (2001 :453) 
Lag (2016:3 8) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens ordförandes förslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden omgående påbörjar 
anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade flyktingar 
och ensamkommande ungdomar. 

• 720 tkr av socialnämndens investeringsbudget för 2017 avdelas för inköp 
av bostäder. 

• Medel ur flyktingbufferten nyttjas för hyra av bostäder. 
• Utöver det som kan avdelas ur socialnämndens investeringsbudget för 

2017 så föreslås kommunstyrelsen ta fram ytterligare förslag till finansie
ring av bostäder. 

• Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt tekniska nämnden att omgående 
påbörja anskaffning av bostäder för socialnämndens behov för anvisade 
flyktingar och ensamkommande ungdomar. 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna socialnämndens nyttjande av 
flyktingbufferten. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår följande ändring: punkt 3 och 6 i beslutsförslaget 
stryks. 

Inger Gustavsson (L) och Pia Bondesson (C) yrkar bifall till socialnämndens ord
förandes förslag till beslut med ändringsförslag. 

Utdragsbestyrkande 



~g HERRlJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2017-05-02 

F misättning § 51 

Beslutsg~ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l . Socialnämnden hemställer om att tekniska nämnden omgående påbörjar 

anskaffning av bostäder for socialnämndens behov for anvisade flyktingar 
och ensamkommande ungdomar. 

2. 720 tkr av socialnämndens investeringsbudget for 2017 avdelas får inköp 
av bostäder. 

3. Utöver det som kan avdelas ur socialnämndens investeringsbudget for 
2017 så föreslås kommunstyrelsen ta fram ytterligare forslag till finansie
ring av bostäder. 

4. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt tekniska nämnden att omgående 
påbörja anskaffning av bostäder for socialnämndens behov for anvisade 
flyktingar och ensamkommande ungdomar. 

5. Beslutet justeras omedelbart. 

Ex(lcdicras till: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2017-05-02 

SN §52 

Tekniskt IT -stöd inom vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Magnus Lennartsson (M) fareslår att: 

• Förvaltningen få~ i uppdrag att infårskaffa och implementera tekniska 
hjälpmedel till socialfårvaltningens personal. Tidsplan genomfort senast 
2017-12-31. 

• Finansieringen med tidigare års överskott upp till l mkr. 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet inte ska 
avgöras idag. 

Socialnämndens beslut 
l. Ärendet avgörs inte idag. 

Utdragsbestyrkande 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

l SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-02 

SN §53 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

Protokoll KPRIKFR 

2 KF § 2412017 Godkännande av policy 
for medborgardialog 

3 FSG protokoll2017-04-06 

4 FSG protokoll2017-04-20 

5 Uppmaning från tekniska nämnden att 
hyra hela Stationsvägen!Gäsenegården 

6 Domar inkomna under perioden 2017-
03-29--2017-05-01 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

SN2017:5 

SN 39/2017 

Sid 32 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 33 
2017-05-02 

SN §54 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-03-01--
2017-03-30 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

l Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2017-03-01-- 2017-03-30 

2 Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2017-03-01-- 2017-03-30 

3 Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2017-03-01-- 2017-03-30 

Socialnämndens beslut 

DNR 

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

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

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

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



§ 44/2017 Bifall till förvaltningens 
Röstningsbilaga l, SN § 44/2017-05-02 Tjänstgörande förslag mot avslag till densamma 

JA NEJ Avst~r 

Lennart Ottosson (KV}, ordf. x x l 
Andreas Johansson (M), vice ordf. x x 
Pia Bondesson (C) x x 
Ragnar Emanuelsson (C ) x x 
Kerstin Zetterberg (KO) x x 
Inger Gustavsson (L) x x 
Anette Rundström (S) 
Magnus Fredriksen (S) x x 
Arrnina Ozananovic (S) 
Carina Fredriksen (S) 
Auli Karnehed (SO) x x 

Margareta Yngvesson (C ) 
[!ke Henningsson (KO) 
Börje Aronsson (KV) 
Helene Sandqvist Benjaminsson (L) 
Magnus Lennartsson (M) x x 
Gudrun Gustavsson (M) 
Kjell Johansson (MP) x x 
Cecilia Oomeier (S) 
Susanne Ström (S) 
Kitty Andersson (S) x x 
Lilian Fritzby (SO) 
Summa 8 3 o 

~ ~0 



§ 44/2017 Magnus Lennartssons 
(M) förslag ang upphandling av 

Röstningsbilaga 2, SN § 44/2017-05-02 Tjänstgörande tvätt 

JA NEJ Avst~r 

Lennart Ottosson (KV). ordf. x x 
Andreas Johansson (M), vice ordf. x x 
Pia Bondesson (C) x x 
Ragnar Emanuelsson (C ) x x 
Kerstin Zetterberq (KD) x x 
Inqer Gustavsson (Ll x x 
Anette Rundström (5) 
Magnus Fredriksen (S) x x 
Arrnina Dzananovic (S) 
Carina Fredriksen (S) 
Auli Karnehed (SD) x x 

Margareta Yngvesson (C ) 
lAke Hennin_gsson (KDJ 
Börje Aronsson (KV) 
Helene Sandqvist Benjaminsson (L) 
Magnus Lennartsson (M) x x 
Gudrun Gustavsson (M) 
Kjell Johansson (MPl x x 
Cecilia Domeier (S) 
Susanne Ström (S) 
Kitty Andersson ( S) x x 
Lilian Fritzby (SD) 
Summa 3 8 o 

~ ~?\ 




