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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2017-10-31 

SN § 97 

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Mari Lindberg, systemfårvaltare och Margareta Ejdestig, !T-strateg presenterar 
Slg. 

Enhetscheferna Alexandra Nordberg och Johan Unehed presenterar verksamhet
en som bedrivs på Hemgården. 

J ennie Turunen, tf verksamhetschef socialt stöd, informerar om avveckling av 
HVB-boenden och genomförd flytt till kvarvarande HVB-boenden, prognos får 
mottagande av ensamkommande barn och antal ABO får 2018. 

Linnea Holm, stabschef, gör ett förtydligande angående kompetensutvecklings
planen och informerar om att organisationsfårändringen fårhandlats klart med 
fack och tänkta personer för verksamhetscheftjänstema. Planen är att den nya or
ganisationen börjar gälla 13 november. Vidare informeras om att upphandlingen 
av arbetskläder är klar men överklagandetiden har inte gått ut än, att enhetsche
fen får stöd i hemmet, korttid och trygghetsboende avslutar sin tjänst, att julfest 
för socialförvaltningens medarbetare planeras till 19 och 20 december samt att 
lex Marian om läkemedel från IVO:s håll stängts utan anmärkningar. 

Peruilla Nordberg, enhetschef sysselsättning, informerar om sina verksamheter 
arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösm·service 
samt verksamhetens arbete med extratjänster. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2017-10-31 

SN § 98 DNR SN 112017 

Månadsuppföljning 2017-09-30 

Sammanfattning 
Ordforanden går igenom den ekonomiska prognosen som visar på ett positivt re
sultat om 495 tkr. 

Informationen läggs till handlingarna. 

ExpcdicnJS till: Kommunstyrelsen 
För kännedom 
till: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2017-10-31 

SN § 99 DNR 30-2017-00087 

Anmälan om ändringar i ägarförhållanden, bolagsförändring och 
ändring i tillstånd, Restaurang Liljebacken i Herrljunga 

Sammanfattning 
Anmälan om ändringar i ägarförhållanden inkommer 2017-05-29, bolagsföränd
ring 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. 

Bedömning 
Enligt 8 kap 12 § Alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som vi
sar 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 fårrätt, 
huvudrätt och efterrätt och bedömningen är att detta är en godtagbar meny med ett 
varierat matutbud. 
Hyreskontrakt finns får lokalen. 
Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkom
mit under utredningen som diskvalificerar sökanden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-03 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Anmälan om ändringar i ägarforhållanden, bolagsändring från Restaurang 
Liljebacken AB, Ulriceharnnsvägen, 524 80 Ljung, med organisations
nummer 556686-4491 registreras och läggs till handlingarna. 

• Bevilja Restaurang Liljebacken AB stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, for servering av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. 

• Servering av alkoholdrycker kommer att ske i restaurang med tillhörande 
uteservering med serveringstid i restaurang kl12.00- 01.00 och på ute
serveringen kl 12.00- 21.00. 

• Bevilja Restaurang Liljebacken AB stadigvarande catering för slutna säll-
skap enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 

Villkor: Den lokal där cateringservering äger rum for varje tillfälle 
anmäls till och godkänns av kommunen. 
Motivering: En anmälan om catering ska ges in till kommunen infor 
varje serveringstillfälle så att kommunen ska kunna godkänna lokal 
där serveringen äger rum. 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2017-10-31 

Fortsättning SN § 99 

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

Socialnämndens beslut 
• Anmälan om ändringar i ägarfårhållanden, bolagsändring från Restaurang 

Liljebacken AB, Ulricehamnsvägen, 524 80 Ljung, med organisations
nummer 556686-4491 registreras och läggs till handlingarna. 

• Restaurang Liljebacken AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, får servering av sptitdrycker, 
vin, starköl och andrajästa alkoholdrycker. 

• Servering av alkoholdrycker kommer att ske i restaurang med tillhörande 
uteservering med serveringstid i restaurang kl 12.00 - O l. 00 och på ute
servelingen kl 12.00-21.00. 

• Restaurang Liljebacken AB beviljas stadigvarande catering får slutna 
sällskap enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 

Villkor: Den lokal där cateringservering äger rum får varje tillfälle 
anmäls till och godkänns av kommunen. 
Motivering: En anmälan om catering ska ges in till kommunen infår 
varje serveringstillfälle så att kommunen ska kunna godkänna lokal 
där serveringen äger rum. 

Expedieras till: Alkoholhandläggare, sökande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2017-10-31 

SN § 100 DNR SN 89/2017 

Revidering av tillsynsplan för serveringstillstånd, detaljhandel 
med folköl, försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och recept
fria 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 får servering av alkoholdrycker. 
Tillsynen omfattar fårebyggande, 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 fårsäljning eller servering av 
folköl får ett tillsynsbesök per år. 
Kommunen och polisen har tillsyn över fårsäljning av tobaksvaror. Tillsyn av 
tobak sker enligt tobakslagen 19 §. Anmälan om tobaksfårsäljning 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 får kontroll av receptfria läkemedel. Anmälan och 
registrering görs hos Läkemedelsverket Kontroll görs minst en gång per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-13 
Tillsynsplan 2018-2020 (bilaga l, SN § l 00/2017-10-31) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Tillsynsplan 2018- 2020 får serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, 
fårsäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel 
godkänns och läggs till handlingarna. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Tillsynsplan 2018 - 2020 får serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, 

fårsäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Expcdico·~s till: Alkoholltandläggarc 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2017-10-31 

DNR SN 46/20 l 7 

Svar tilllänsstyrelsen -Tillsyn enligt alkohollagen och tobaksla
gen 

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. Soci
alnämnden ska senast 31 januari redovisa åtgärder för de brister som länsstyrel
sen 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, ser
veringsstället 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 delegat
ionsordningen. 
Åtgärd: Ändring i delegationsordningen har gjorts och titeln på anställningsfor
men har ändrats från inspektör till handläggare. 

Nämnden brister i hur de tar emot anmälningar om försäljning av tobak. 
Åtgärd: Bristema som länsstyrelsen uppmärksammat är att inte samtliga anmäl
ningar som kommit in gällande tobak har egenkontrollprogram. Utredningsruti
ner 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 serveringstill
stånd. 
Åtgärd: En mer komplett handläggningsrutin kommer att finnas från l januari 
2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-13 
Beslut från länsstyrelsen daterat 2017-07-13 

U!dragsbeslyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Fortsättning SN § 101 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

Sid 10 

• De föreslagna åtgärderna får att rätta till den kritik och de brister i kom
munens handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen som 
länsstyrelsen uppmärksammat godkänns. 

• Beslutet överlämnas till länsstyrelsen. 

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

Socialnämndens beslut 
1. De föreslagna åtgärderna får att rätta till den kritik och de brister i kom

munens handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen som 
länsstyrelsen uppmärksammat godkänns. 

2. Beslutet överlämnas till länsstyrelsen. 

Expedieras till : Unsstyrelsen 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-10-31 

SN § l 02 DNR SN 75/2017 

Uppföljning Personligt ombud 

Sammanfattning 
Personligt ombud är ett stöd får 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. Därfår har Regeringen och Social
styrelsen beslutat om att ge ett ekonomiskt stöd till de kommuner som infår per
sonligt ombud. 
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och arbetar fristående från myndig
heter och vårdgivare. 
Sedan infårandet av personligt ombud i Herrljunga och Vårgårda i mars 2017 har 
det varit en stor efterfrågan på tjänsten. Det finns i Herrljunga idag 19 uppdrags
givare i varierande åldrar. Alla har en långvarig psykisk funktionsnedsättning 
men även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fårekoromer i målgruppen. 
Uppdragen utgår från den sökandes aktuella hjälpbehov, sammanfattningsvis 
handlar uppdragen främst om att bli lotsad rätt i samhället och hjälp med ansök
ningar av olika slag. Ä ven hjälp till kontakter med sjukvården och med andra hu
vudmän. Personligt ombud samverkar med flera aktörer såsom arbetsmarknads
enheten, handläggare inom socialtjänst, med Svenska kyrkan diakoni, Västra Gö
talandsregionen m.fl. 
Förvaltningen har tillsammans med Vårgärda kommun ett gemensamt personligt 
ombud. Kostnaden får ett personligt ombud uppgår till ca 600 tkr får en heltids
tjänst inkl. klingkostnader som telefon och hyra. Denna kostnad kommer Herr
ljunga kommun och Vårgärda kommun att dela. Sedan får kommunema statsbi
drag på ca 300 tkr. Socialnämndens kostnad får personligt ombud uppgår därmed 
till ca 150 tkr. Den kostnaden bör i fårsta hand tas från PRIO-medel får psykisk 
hälsa och i andra hand från fårvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-16 
Utvärdering Personligt ombud 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Förvaltningens fårslag till beslut är att nämnden beslutar om att infåra 
personligt ombud på 50 % av tjänst under ytterligare en ettårsperiod, 
2018. 

Kjell Johansson (MP) fareslår att nämnden beslutar om att infåra personligt om
bud på 50% av tjänst. 

Inger Gustavsson (L) bifaller Kjell Johanssons (MP) fårslag. 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2017-10-31 

Fortsättning SN § l 02 

Beslutsg§ng 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar en
ligt Kjell Johanssons (MP) förslag. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % av tjänst. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-10-31 

SN § l 03 DNR SN 2/2017 

Revidering av delegeringsordning 

Sammanfattning 
Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens regle
mente till att inkludera hantering av e-cigaretter. Nämnden har även beslutat om 
en organisationsförändring. Med anledning av detta behöver även delegerings
ordningen revideras. 

Del l av revideringen ska börja gälla vid justering av protokollet medan del 2 ska 
börja gälla när den nya organisationen verkställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-10-20 (bilaga l, SN § 103/2017-10-31) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Del l i revideringen godkänns och gäller från justeringsdag. 
• Del 2 i revideringen godkänns och gäller från den dag socialnämndens 

nya organisation verkställs. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att i punktema 14.1 och 14.2 ändras delegat från 
SN till SNMU. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas med Lennart Ot
tossons (KV) tilläggsförslag och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Del l i revideringen godkänns och gäller från justeringsdag med följande 

ändring: 
I punktema 14.1 och 14.2 ändras delegat från SN till SNMU. 

2. Del 2 i revideringen godkänns och gäller från den dag socialnämndens 
nya organisation verkställs. 

Utdragsbestyrkande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-10-31 

SN § 104 DNR SN 27/2017 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 

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 for 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 for respektive beslut. Denna rapporteringsskyl
dighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. Anledning till ej verkställda 
beslut är oftast bristande resurser. 
A v de fem rapporterade ärendena inom äldreomsorgen gäller samtliga särskilt 
boende. Fyra av de fem rapporterade ärendena är verkställda. Väntetiden har va
rit mellan 3,5 till 5 månader från datum for beslut om boende tillledigt boende 
for inflyttning. Ett ärende har avslutats utan verkställighet på grund av att den en
skilde avlidit. Den enskilde hade väntat 4 månader. Individ och familjeomsorgen 
har ett rapporterat ärende som gäller boendestöd. Brister hos handläggare (kon
sult) har inneburit att ingen beställning har skickats till utfårare. Fyra rapporte
rade ärendena enligt LSS, samtliga gäller kontaktperson och orsaken är svårig
heten att finna lämpliga personer for uppdraget. Matchning pågår med nya kon
taktpersoner i några ärenden. Två av de rapporterade ärendena gäller avbrott i 
verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Tjän les l ri velse i ärendet daterad 20 17- 10-13 
Rapportering av ej verkställda gynna nde beslut enligt SOL och LSS 2017-09-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till 
handlingarna. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden fåreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 

verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-09-30 till 
handlingarna. 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 
för kännedom Revisorerna 
till : 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2017-10-31 

DNR SN 92/2017 

Hemställan om att upphäva kommunfullmäktiges beslut avse
ende antal vård- och omsorgsboenden i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde 2009-05-26 tog kommunfullmäktige följande beslut: 
"Kommunfullmäktige beslutar som en inriktning att det skafinnas ett särskilt bo
ende i kommunen och att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. " 
Beslutet har ännu inte blivit genomfort och med tanke på behovet av platser på 
särskilt boende är det mycket tveksamt om det går att genomfåra. 

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 l O korttidsplatser. Totalt har vi idag 82 + l O korttidsplatser. 
2020 är det prognostiserade behovet 84-90 +l O korttidsplatser. 
2025 är det prognostiserade behovet 97 -l 04 +l O korttidsplatser. 
2030 är det prognostiserade behovet 111-120 +l O korttidsplatser. 

Kommunfullmäktiges beslut § 61 2009-05-26 ger inte socialnämnden den hand
lingsfrihet som behövs for att ta fram forslag till kostnadseffektiva lösningar på 
de närmaste årens behov av särskilda boenden. 

Beslutsunderlag 
SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-10-18 
Kommunfullmäktige § 61 2009-05-26 
Befolkningsprognos for Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskotts forslag till beslut: 

• Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige upphäver sitt in
riktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och 
att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. 

Inger Gustavsson (L) bifaller socialnämndens arbetsutskotts forslag till beslut. 

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

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige upphäver sitt in

riktningsbeslut om att det ska finnas ett särskilt boende i kommunen och 
att detta ska vara placerat på Hagen i Herrljunga tätort. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

SN § 106 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

Domar inkomna under tidsperioden 
2017-10-03--2017-10-31 

2 Protokoll2017-09-27 Kommunala pens
ionärsrådet/rådet får funktionshindrade 

DNR 

3 KS § 160 Fastställa befattningen säker- Postlista SN 2017: 17 
hetsskyddschef med ersättare 

4 KS § 153 Riktlinjer mottagande av muta Postlista SN 2017: 18 
och/eller gåva får anställda och fårtroen-
devalda i Herrljunga kommun 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 16 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l, SN § 100/2017-10-31 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Magnus Stenmark 

Tjänsteskrivelse 
2017-10-13 

DNR SN 89/2017 7772 
Sid l av 3 

Tillsynsplan för serveringstillst~nd, 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 får servering av alkoholdrycker. Tillsynen omfattar förebyggande, 
inre, yttre samt samordnad tillsyn. 

Ya1je 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 
m in st 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 20 I 8- 2020 för serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, försäljning av 
tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel godkänns och läggs till handlingarna. 

Magnus Stenmark 
Socialchef 

Expcdicrns till: Namn namn, titel, orgamsatonskt tillhörighet 
För kii nnedom Namn namn, titel, organisatonskt tillhårighet 
l iii : 

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 



Bilaga l, SN § 100/2017-10-31 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Magnus Stenmark 

l synsplan 2018 2020 -

Månad Typ av tillsyn 

Januari Inre tillsyn 

Februari Inre tillsyn 

Mars Inre tillsyn 

April 
F örebyggande t i l l syn 
Inre tillsyn 

Samordnad tillsyn 
Dagtillsyn restauranger 

Maj Dagtillsyn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria 
läkemedel 
Gemensam tillsyn 

Juni 
Samordnad tillsyn 
Gemensam tillsyn 

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

läkemedel 

Augusti 
K vällsti Il syn 
Gemensam tillsyn 

Kvällstillsyn 
September Dagti Il syn folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria 

läkemedel 

Inre tillsyn, samordnad 
Oktober 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 



HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l, SN § 100/2017-10-31 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Magnus stenmark 

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 
restauran gm i ljö. Samordnade krogkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och ökar 
stödet t i Il restaurangerna . 
Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogama. Samordnad 
tillsyn är kraftfull och effektiv. 

Gemensam tillsyn sker på de försäljningsställen som har flera tillsynsobjekt 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av delegeringsordningen 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse 
2017-10-20 

DNR SN 2/2017 700 
Sid l av 7 

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 l 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 
l . Del l i revideringen godkänns och gäller frånjusteringsdag. 
2. Del 2 i revideringen godkänns och gäller från den dag socialnämndens nya organisation 

verkställs 

Linnea Holm 
stabschef 

Expcdicrns till: Namn nmnn, t1lcl, orgamsatoriskt tillhörighet 
för kiinncdom Namn namn. t1tel, organisatonskt tillhönghet 
till: 

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

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



Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av delegeringsordningen 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/20 l 7 700 

Sid 2 av 7 

1. Förändring som ska gälla fr§n JUsten ng_ av _Qrotokollet: 
1.2 Bes itt l Offl-Vtignn-e.H 2 kap 14 § ::vG €ffiftttnro VC för 

4.26 

~~fHTEI+i-ttg TF 9-ffi-fådel 
SIHnt-at+-Hiflffiil--tlt l 0 kap 4, 11 
+tat1d l in g B1€å - 13 § § OS L 
förbehåll-i-sttfl~-ba+'t<:l 12 kap 2 § 
-me<:kt+l-ät"R-nande l~~~ OSL 
enskild 

Avseende 
delannont 
sekretess 
OO+a-gB·~:t-e~-11-i-g:~ 

25 kap. OSL 

/wseead:e 
dokulltent 
seleFetess 
belagda euligl 
26 kap. OSL 

Beslut om att inte 
lämna ut handling som 
är sekretessmarkerad 
samt beslut om att 
sekretessbelägga delar 
eller hela handlingar 
vid utlämnande 

Beslut att 
sekretess be l-ägga 
uppgin gentetTwl 
f'fll'iHcleF-e ller--LtA-11 nn 
vårdnadshavare on1 
bat=HS vistelseQor~ 

Beslut om framställan 
t i Il försäkringskassan 
om ändring av 
betalningsmottagare 

26 kap 2§ 
GSL 

18 kap 19 § 
Avd. B SFB 

HL, SSK eller 
EC i aktiva 
ärenden 
SASi 
avslutade 
ärenden enl 
SoL och LSS 
MASi 
avslutade 
ärenden en! 
HSL 
ve i övriga 
ärenden 

EC SocSt 

S"P>~iU 

HL 

I samråd med 1 e SocS 
eller ve 



Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 

' HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/20 l 7 700 

Sid 3 av 7 

för underhållstöd 
4.27 Beslut om framställan 16 kap 18 § SNMU 

t i Il försäkringskassa Avd. B SFB HL 
om ändring av 
betalningsmottagare 
för allmänt barnbidrag 

5.8 Beslut om att den 14 § 2 st 2. SNMU 
unges vistelseort inte LVU 
skall röjas får 26 kap 2§ 
vårdnadshavaren OSL 

14. Lag om elektroniska cigaretter och pMyllningsbeh~llare (2017:425) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 
14.1 Beslut att meddela 32 § SNMU Beslutet enligt första 

försäljningsförbud, eller stycket gäller 
om förbud anses alltför omedelbart, om inte 
ingripande åtgärd, något annat anges i 
meddela varning. beslutet. 
Ett förbud enligt första 
stycket meddelas för en 
tid av högst sex 
månader. 

14.2 Beslut om förbud att 33 § SNMU 
produkten/produktema 
t i Il handahål Is 
konsumenten på 
marknaden. 

2. F'" .. d. k '"Il f§ or an nng som s aga a r n a tt nya organ1sa 1onen ver k f"ll s a s: 
2.7 Beslut att 26 kap 2§ EG SseSt le 

sekretessbelägga OSL SocS 
anmälan eller annan 
utsaga 
från enskilda 

2.10 Yttrande till allmän 31 kap 2 § l EG SseSt l e 
domstol när den som st BrB SocS 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för 
L VM-vård 

2.11 Yttrande till åklagare 46 § LVM EG SseSt l e 
vid åtalsprövning SocS 



~l! HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/20 l 7 700 

Sid 4 av 7 

2.12 Yttrande till åklagar- 11 § l st EG-Ie SocS 
myndigheten LuL 

2.13 Yttrande t i Il åk lagare 31' 32 § § Hb-leSocS 
med anledning av LuL 
eventuell utredning 
beträffande den som är 
under 15 år 

2.16 Yttrande över ansökan 7 § EG SeeSt le 
om rättshjälp genom Förordning SocS 
offentligt biträde samt om offentligt 
yttrande över biträde 
kostnadsräkning 3 § Lagen 

om offentligt 
biträde 

2.21 Uppgiftslämnande till 6 kap 9 § EG SeeSt le 
smittskyddsläkare smittskydds- SocS 

lagen 
2.22 A nmäln i ngssk yl dighet 6 kap 12 § EG SeeSt le 

enligt smittskydds- SocS 
smittskyddslagen lagen 

2.26 Beslut om 12 kap 10 § EG SeeSt le 
polisanmälan SoL SocS 
angående misstanke 
om vissa brott mot 
underårig samt vissa 
grövre brott 

4.1 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd 
l) enligt riksnorm och 4 kap l § HL 
riktlinjer SoL 
2) över riksnorm och 4 kap l § EG SeeSt le 
riktlinjer SoL SocS 

Dubbelhyra 

Saneringskostnad 

Elskul d 

Hyresskulder 

Stughyra/rekreation 

Nödvändig tandvård 



~ H HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 

a.Upp till l 0.000 
kronor 
b.Över l 0.000 kronor 

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

6) Anvisning av social 4 kap 2 § 
bostad, tecknande av SoL 
kontrakt och försäkran 
om hyresgaranti under 
max 24 månader 
7) Beslut om bistånd 4 kap. l§ 
utöver skälig SoL 
levnadsnivå 

4 .2 Beslut om bistånd i 4 kap l § 
form av förmedling av SoL 
egna medel 

4.12 Beslut om bistånd åt 4 kap l § 
barn och ungdom i SoL 
form av tillfallig 
placering i jourhem 
eller hem for vård eller 
boende 

4.14 Beslut om bistånd åt 4 kap l § 
vuxna i fonn av vård SoL 
(placering/om-
placering) i hem för 
vård eller boende 

4.15 Beslut om bistånd åt 4 kap l § 
vuxna i form av vård i SoL 
familjehem 

4.16 Beslut om kostnad för 4 kap l § 
plats i skyddsboende SoL 
då behov föreligger på 
grund av våld i nära 
relationer 

4.18 Beslut om att ersätta 
familjehemsförälder 

SOeiALFÖRV AL TNING EN 
Linnea Holm 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/2017 700 

Sid 5 av 7 

&.---EG 
See&t 
le SocS 

b. SNMU 

a. HL 
&.---EG 

See&t 
le SocS 

EG SeeSt: SNMU beslutar om 
ve förlängning efter 24 

månader 

EG SeeS!: le 
SocS 

EG SeeSt: le 
SocS 

EG SeeSt ve Beslutet gäller 4 
SNMU månader från 

beslutsdatum. 
A v ser även SocSt 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

EG SeeSt: Ve 

EG SeeSt: 
ve 

EG SeeSt A v ser även SocS 
ve i social beredskap i 

avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

EG SeeSt: Ve Upp till 3 månader 



4.24 

4.30 

4.31 

4.32 

4.34 

4.36 

4.37 

5.2 

5.8 

Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 

HERRLJUNGA KOMMUN SOeiALFÖRV ALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/20 l 7 700 

Sid 6 av 7 

för förlorad SNMU Över tre månader 
arbetsinkomst 
Beslut om 4 kap l § 
öppenvårdsinsatser i SoL 
extern regi 

Upp till4 månader EG SeeSt Ve 
Över 4 månader 

SNMU 
Beslut om att föra 9 kap 3 § J EG SeeSt le 
talan om ersättning hos st SoL SocS 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2 
§ och 8 kap l ~ SoL 
Beslut om eftergift av 9 kap 4 § EG SeeSt Ve 
ersättningsskyldighet SoL 
enligt 9 kap 2 §, 9 kap 
l ~ och 8 kap l § SoL 
Beslut om att inleda l J kap l § H-b-le SocS A v ser även SocS 
utredning barn och SoL i social beredskap 
unga 
Beslut att utredning Il kap l § EG SeeSt A v ser även SocS 
ska avslutas utan SoL le SocS i social beredskap 
åtgärd utifrån 
inkommen anmälan 
Beslut om begäran om 2 a kap lO§ EG See~a l e 
överflyttning av ärende SoL SocS 
t i Il nämnd i annan 
kommun 
Beslut om att ansöka 2 a kap Il § EG See~a ve 
om överflyttning av SoL 
ärende hos 
Inspektionen för vård 
och omsorg 
Begäran om förlängd 8 § LVU EG SeeSt l e 
tid för ansökan om SocS 
vård 
Beslut om att den J 4 § 2 st 2. SNMU 
unges vistelseort inte LVU 
skall röjas för 26 kap 2§ 
vårdnadshavaren OSL 

- i avvaktan på 14§2st2. EG SeeSt A v ser även SocS 
utskottets beslut LVU ve i social beredskap 



5.9 

5.21 

5.22 

6.1 

6.2 

7.12 

7.17 

Bilaga l, SN § 103/2017-10-31 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Linnea Holm 

Revidering av 
delegeringsordningen 

2017-10-20 
DNR SN 2/2017 700 

Sid 7 av 7 

Beslut om hur rätt till 14 § 2 st 2. SNMU 
umgänge med den LVU 
unge ska utövas 
- i avvaktan på 14 § 2 st 2 . EG SeeSt A v ser även SocS 
utskottets beslut LVU ve i social beredskap 
Beslut att begära 43 § l st Sl'l'"MU Kompletterande 
polishandräckning för LVU ve besluts rätt 
att genomföra läkar-
undersök n i ng 

Beslut att begära 43 § 2 st EG SeeSt VC A v ser även SocS 
polishandräckning för LVU i social beredskap 
att genomföra beslut 
om vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU 
Beslut om att inleda 7 § LVM BG SeeSt le A v ser även SocS 
utredning om skäl för SocS i social beredskap 
tvångsvård 
Beslut om att 7 § LVM EG SeeSt le A v ser även SocS 
utredning inte skall SocS i social beredskap 
inledas eller att 
påbörjad utredning 
skall avslutas utan 
åtgärd alt. övergå i en 
utredning enligt Il 
kap l & SoL 
Beslut att ej godkänna 6 kap 6, 14, EG SeeSt VC Beslutet kan ej 
föräldrars avtal 15 §§ FB överklagas. 
rörande vårdnad och 
umgänge -
Förordnande av 6 kap 15 c§ EG SeeSt 
umgängesstöd vid FB HL 
barns umgänge efter 
beslut i domstol 




