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Sammantradesdatum

Sid 3

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 87

Ändring av dagordningen
Förslag till beslut
Ordförande föreslår följande tillägg till dagordningen
• Internkontrollplan 2019
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om samtliga förslag om tillägg till dagordningen antas och
finner att så sker.
Socialnämndens beslut
l. Följande tillägg till dagordningen görs.
- Internkontrollplan 2019

Justerandes s1gn

Utdragsbestyrkande

~

g

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HERRLJUNGA KOMM UN

Sammantradesdatum

SOCIALNAMNDEN

2018-10-02

Sid 4

SN § 88

Förvaltningen informerar

Sammanfattning
Presentation av ny medarbetare, Selma Mukaca, !T-strateg.
Aniko Andersson, verksamhetschef informerar om ändringar inom verksamheten
Vård och omsorg.
Jennie Turunen, verksarnhetschef, informerar om aktuellt läge för förvaltningens
lokaler. Förvaltningen planerar att hyra en del av kvarnvägen 6C för att åtgärda
platsbrist i TB-huset. Förvaltningen ser över säkerheten i TB-huset och i Tors
hus.
Linnea Holm, stabschef informerar om kommunens byte av IT -plattform, i
nuläget använder kommunen plattformen Novell. Förändringar under 2019 i
samband med bytet informeras om vid socialnämndens sammanträde 2018-1030.

Informationen läggs till handlingarna

Justerandes s1gn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Sammantradesdatum

Sid 5

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 89

DNR Postlista SN 2018: l l

Information om valfrihet inom omsorgen
Sammanfattning
Ordförande informerar om valfrihet inom omsorgen samt vad detta innebär för
socialförvaltningen i Herrljunga kommun.
Diskussion om implementeringen av beslut gällande Lag om valfrihetssystem
(LOV).

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes s1gn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmantradesdatum

Sid 6

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 90

DNR SN 51/2018

Delårsrapport socialnämnd
Sammanfattning
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första
månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall
på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över
måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.
Per den 31 augusti 2018 har socialnämnden en periodiserad budget på 131 050
tkr. Utfallet för samma period uppgår till 131 674 tkr vilket ger en
budgetavvikelse per 2017-08-31 på- 624 tkr. Uppbokningar av större intäkter
och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall.
Prognos för socialnämnden visar på ett överskott 1 090 tkr för helåret 20 18_ I
prognosen ingår resultatfäring av flyktingbufferten för nyanlända, ankomna år
2013, med 1 200 tkr.
Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bland annat har
sjukfrånvaron sjunkit något. Alla målindikatorer har inte kunnat följas upp men
kommer att redovisas i årsbokslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Socialnämndens delårsbokslut 2018-08-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till
Kommunfullmäktige.
Beslutsg~ng

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

Socialnämndens beslut
l Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till
Kommunfullmäktige.

Exprdicra.'i lill :
För k;inncdum

J..:ommunfullmäktJgc
('omrnlkr

till:

Justerandes s1gn

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesela tum

Sid 7

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 91

DNR SN 43/2018

Budget och verksamhetsplan 2019
Sammanfattning
Socialnämnden har ett kommunbidrag för 2019 på 20 l 436 tkr att fatta beslut om
Socialnämnden tilldelades 197 71 O tkr för att bedriva verksamhet år 2019 genom
beslut KF§ 86/2018-06-19. I budget 2018 finns en centrallönepott som fördelas
ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten
fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2019 för socialnämnden med 3 992
tkr. Fördelning har även gjorts av den centrala potten för kapitalkostnader. Här
minskas socialnämndens ram med 266 tkr då nämndens kapitalkostnader minskar
år 2019. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 201 436 tkr. Den nya ramen
kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.
Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2019 måste förvaltningen inta en stram
budgethållning, ytterligare akuta behov finns som i dagsläget inte kunnat
finansieras inom tilldelat kommunbidrag.
Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående verksamhet, arbeta
mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i from av samlade
punktinsatser, sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från
personalgrupperna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13
Budget och verksamhetsplan 2019
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt
bilaga och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten
budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27
november.
Inger Gustavsson (L) yrkar att socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt
Redovisade verksamhet~förändringarför budgetperioden 2019 fl-ån
kommunfullmäktige för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.
Magnus Fredriksen (S) yrkar bifall tillinger Gustavssons (L) förslag.

Beslutsgäng
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) yrkande antas och finner att
socialnämnden beslutar enhälligt att så sker.

Justerandes stgn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 8

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

Forts. § 91

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga
och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på
verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27 november.
2. Socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt Redovisade
verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019 från kommunfullmäktige
för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.

Expoditras till:

Justerandes slgn

~

Kommunfullmöktige

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

Sid 9

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 92

DNR SN 66/2017

Fördelning av lönepott 2018
Sammanfattning
l konununens budget 2018 finns ej utfördelat konununbidrag som avser
löneökningar 2018. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är
klara och varje nämnd får då ersättning efter avtalens utfall. För Socialnämnden
innebär det en utökad ram med 2 895 tkr för att täcka löneökningar aprildecember 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-04
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner tilldelningen från kommunfullmäktige och
fördelningen inom socialförvaltningen.
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker
Socialnämndens beslut
l . Socialnämnden godkänner tilldelningen från kommunfullmäktige och
fördelningen inom socialförvaltningen.

Juste randes s1gn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammantradesdatum

Sid 10

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 93

DNR SN 2/2018

Revidering av delegeringsordningen

Sammanfattning
En ny enhetschef har anställts på verksamhet myndighet och
delegeringsordningen behöver revideras för att anpassas efter den nya
organisationen. Utöver detta så ligger ansvaret för leasingavtal på
kommunstyrelsen och därför behöver 16.9 plockas bort ur socialnämndens
delegeringsordning. Ett par lagparagrafshänvisningar är fel och behöver
korrigeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner revidering av socialnämndens
delegeringsordning.

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

Socialnämndens beslut
l . Socialnämnden godkänner revidering av socialnämndens
delegeringsordning.

Justerandes s1gn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 11

Sammantradesdatum

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 94

DNR SN 6112018

Sammanträdesplan 2019, årshjul
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 4 september 2018 beslutat om en gemensam
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommtmstyrelse och nämnder.
Samtliga nämnder uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna för 2019
enligt bilaga (Sammanträdesplan 2019, årshjul).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-26
KF § 115/2018-09-04
Sammanträdesplan 2019, årshjul
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och socialnämndens
myndighetsutskott fastställs enligt tabell:
SNAU

15jan
12 feb
12 mar
16 apr
21 maj

13 aug
17 sep
15 okt
12 nov
3 dec

Nämndsammanträde

29jan
26 feb
26 mar
30 a pr
4jun

27 aug
l okt

29 okt
26 nov
17 dec

SNMU
15 jan (brådskande ärenden)
29jan
26 feb
26 mar
30 a pr
4jun
2 jul
6 aug (brådskande ärenden)
27 aug
l okt
29 okt
26 nov
17 dec

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

Justerandes stgn
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Sid 12

Sammantradesdatum

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

Forts. § 94
Socialnämndens beslut
l. Sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och socialnämndens
myndighetsutskott fastställs enligt tabell:
SNAU

Justerandes s1gn

Nämndsammanträde

15jan
12 feb
12 mar
16 apr
21 maj

29 jan
26 feb
26 mar
30 a pr
4jun

13 aug
17 sep
15 okt
12 nov
3 dec

27 aug
1 okt
29 okt
26 nov
17 dec

SNMU
15 jan (brådskande ärenden)
29jan
26 feb
26 mar
30 apr
4jun
2 jul
6 aug (brådskande ärenden)
27 aug
1 okt
29 okt
26 nov
17 dec

Utdragsbesryrkande

~
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Sammantradesdatum

SOCIALNAMNDEN

2018-10-02

SN § 95

Sid 13

DNR SN 67/2017

Revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Sammanfattning
Västkom styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera
kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive
medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget om komplettering av
överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk Även
Boråsregionen rekommenderar sina medlemskommuner att anta komplettering av
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-09-18
Protokollsutdrag Boråsregionen 2018-06-0 l
Brev från Boråsregionen daterat 2018-06-14
Förslag till revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, daterad 2018-05-16
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna
revidering av överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta
personer med spelmissbruk
Beslutsg~ng

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna revidering
av överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer
med spelmissbruk

Exprdinas till:

Justerandes sign

Kommun sl)rclscn

Utdragsbestyrkande
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SN § 96

Sid 14

DNR SN 64/2018

Motion - Motverka ofrivillig ensamhet
Sammanfattning
Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L) ·

"Sverige tillhör de länder i världen därflest le Per ensamnw. Aven om det för
många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer
över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och bor ensanuna i en
tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare Måltiden och samvaron kring
den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i alt
motverka ensamhet. Tidigare fanns 1nöjligheten i Herrljunga kommun att äta
lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som ett led i ett
långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möflixhet återinförs".
Därför yrkar Liberalerna på:
• Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför
boendet.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialförvaltningen
för beredning.
Socialnämnden gör bedömningen att denna motion är en fråga för tekniska
nämnden då de ansvarar för kommunens kök och matdistribution. Tekniska
nämnden har redan idag en restaurang som är öppen för allmänheten på Hagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-09-1 8
Motion inkommen från Elin Alavik (L), daterad 2018-08-20
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyre lsen för
vidarebefordran till tekni ska nämnden .
Beslutsgäng
Ordföranden frågar om förvaltningen s förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyrel sen för
vidarebefordran till tekniska nämnden

Expr<.lirras till :
För kiinnedom
l iii:

Juslerandes s1gn

.Kommun styrl!lsen
Tckn1ska namndi!n

~
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SOCIALNAMNDEN

2018-10-02

SN § 97

Sid 15

DNR SN 54/2018

Internkontroll 2019

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för internkontroll inom sitt
verksamhetsområde.
För 2019 har förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens
verksamhetsområden. Utgångspunkt för internkontrollplan 2019 har varit dels
mål 2018 och dels uppmärksammade brister under det gångna året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-08-21
Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner Interkontrollplan 2019.

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

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden godkänner interkontrollplan 2019

Utdragsbestyrkande
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Sid 16

Sammantradesdatum

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 98

Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Meddelandeförteckning

l

Domar inkomna under
tidsperioden 2018-08-28- -201810-01

2

FSG protokoll 2018-09-20

3

KF § 119/2018-09-04 Fyllnadsval
av ersättare i socialnämnden

Postlista SN
2018:10

4

KF§ 96/2018-09-04 Svar på
medborgarförslag om
ensamkommande barn

SN 44/2018

5

KF§ lll/2018-09-04 Revidering
av Socialtjänstplan - En policy i
Herrljunga kommun

SN 45/2018

6

KF § l 05/2018-09-04 Fördelning
och ramväxling av lönepott 2018

SN 66/2018

7

FSG protokoll 2018-08-16

Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna

Justerandes s1gn

DNR

Nr

Utdragsbestyrkande
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Sid 17

Sammantradesdatum

2018-10-02

SOCIALNAMNDEN

SN § 99

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-08-01-2018-08-31
Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

Nr

Delegationsbeslut

DNR

l

Delegeringsbeslut - IFO,
fattade under tidsperioden
2018-08-01- -2018-08-31

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

2

Delegeringsbeslut - bistånd,
fattade under tidsperioden
2018-08-01- -2018-08-31

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

3

Delegeringsbeslut - färdtjänst,
fattade under tidsperioden
2018-08-01- -2018-08-31

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

Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga l SN § 90/ 2018-10-02
Dl/\Ril~NUMMER

201R-51

F/\ST ST ALLD!lNSTANS

SN § 90/2018-10-02

Vl~RSION:

SENAST REVIDERAD:

20 18-10-02

GILTIG TILL:
DOKUMENT ANS VAR:

F ärva! tningschef

Delarsrapport
2018-08-31
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Inledning/Sammanfattning
2018 års första del har prtiglats av den nya datask.;,ddsförordningen som trtidde i kraft den 25 maj Ete1pp 4 på
hagen har öppnats och förberedelserna inför den nya beta lansvarslagen hnr påbörjats Frnn 25 september tir Ingen i
skarp drift i Västra Götalandsregionen , Den nya organisationen som trtidde i kraft november 2017 har satt sig tmder
början av 2018 och ett arbete kring fördelning och samarbete mellan de två nya verksamhetsområdena, myndighet
och socialt stöd, har pågått. Inom vård och omsorg har ett pilotprojekt för heltidsprojektet påbörjats under våren. I
samband med uppstarten av projektet har en lokal överenskommelse med Kommtmal tagits fram för att kurrna
genomföra projektet.
Prognos för helåret 2018 är ett överskott på l 090 tkr, varav l 200 tkr är resultatforingav flyktingbuffert för
nyanlända ankomna 20 13 och tidigare. För ordinarie verksamhet prognosliseras alltså ett tmderskott på 11 O tkr. Det
ser tufft ut framförallt inom myndighet men tiven inom vård och omsorg. Detta på grund av bland annat att det varit
svårrekryterat

Ansvar och uppdrag
Socialnämnden har till uppgift att fi.tllgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som komrmmfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning -utredning och beslut om insatser för
enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg
Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i
kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om
stöd och service till vissa fi.mktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.
Samhällets socialtjänst skall plt demokratins och solidaritetens grund främja människors
- ekonomiska och sociala trygghet,
-jämlikhet i levnndsvillkor,
- aktiva deltagande i samMilslivet
Sacinitjänsten skalltmder hänsynstagande till mnnniskans ansvar for sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestänm1anderätt och integritet.
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Verksamhetsbeskrivning tom 20180831
Nämnd och förvaltningsledning
Socialntimnden hm uneler <irets 8 första milnader sammantrtitt 6 gimger. Socialniimndens mvnuighetsutskott hm haft
l O sammanträden
Viktigare beslut som tagits är följande.
•

Förstudie Hagen .

•
•

AnsbiTning av VIV A app. till hemt.Jiinst~.:n
Revidering av rik-tlinje tillsyn via kam~.:ra.

•

Revidering av plan avveckling I-IVB för ensmnkommande

•

Revidering riktlinje placering av m samkommande som fyller 18 ilr eller om Migration sverket skriver upp
<il dem

•

Förhyming av administrativa lokaler på Verkstadsgatan.

•

Ny riktlinje för taxor och avgifter med bland annat justering av taxa för medicinsk fotvård och för kostavgifter från 2019
Boendeavgift för korttidsplats

•

Förvaltningsledningen har verkat i nuvarande form sedan november 2017. Under vintern/v!1ren har ledningsgruppen
arbetat med att siitta ramama för mbetet och samarbetet i gruppen. E tt omn1de som varit prioriterat är
processkartläggning diir mycket fokus hm lagts på processen kring utskrivningsklara från sjukhus utifrån den nya
utskrivningslagen.
Mycket arbetstid hm lagts på arbetet med cbtaskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj såvtil för chefer som
för den arbetsgrupp som förvaltningsledningen utsett En registerförteckning över de personuppgifter som
socialnämnden behandlar har sanmwnställts, klassning av viktiga verksamhetsprogram har gjorts och
systemförvaltarplan för Viva iir antagen. Inf'ormation om hur nänmden behandlar personuppgifter har tagits fram
K var i arbetet iir att uppdatera nämndens dokumcnthanteringsplan, se över informationssäkerheten och göra
riskbedönmingar för de olika personuppgifter som hanteras inom nämndens område samt ta fram
systemförvaltmplan för övriga verksamhetssyslem

Myndighet
Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017
Verksamhet Myndighet bestårov enheterna Barn och familj, Försörjningsstöd, Bis!lmd, LSS, Missbruk,
Socialpsykiotri, VIN-våld i niira rdation, samt Familjerätt och Alkoholtillst[md. Verksamheten arbetm enligt och
regleras bland annat av Socialtjiinstlagen, SoL, Lag. med siirskilda bcstiimmdser om vård av unga, L VU, Lag om
vån.l av missbrukme i vissa fidL LVM. För~ldrabalken. FB, Jliilso- och sjukvf1nislagen, HSL, Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, L1g om psykiatrisk tvöngsvård, LPT, och OtTentlighets- och
sekretesslagen
Po enhet Barn och familj slutode umler \·f1rm 2018 tre socialsek.reterare . Tjänsterna kommer all tillsiiitas med tvt1
sociononm under september monad En l:~.: socialsekreterare rekryteraues och började pö sin tjiinst i februari
l'_jiinsten hade lram till dess uppriilthtillits '".en hmsult . Personalbudgeten iir anstriingd, vilket har sin lorklming i
att det umkr {u· 2017 och 2018 har J'unmls 'a kan ln tj~nster som trots onnonsering., ii ven i sociala m~.:dier, inte varit
möjligt all rekn'tcm socionomer till Dd \iii diirt'iir nödviindigt all köpa dvra konsulltjänster J\>r att kunna utföra
m' nt.lig.hctsutö,·ningen pil ett r~tts&ik~.:rt siill /\Ila lJiinster ii r nu tillsatta Tvt1 konsulter kommer all Cumaskvar iinnu
en tid i \'iinlan p{l att dc rekr\'tcradc so~.:ionom~.:ma tilltriider sina tj~nster och introduceras i mbcld, dock som liingsl
oktober m tinad Lll, om inget ot<:>rutsiigbml mlrii lbr
J\ntakl nnm~lningnr och ansökningar till enhet l38rn och li1milj ökar Ärcmkna iir komple:\n, svåra och handlar olb
om \Öld, mrssbruk och/eller hedcrsprobkmatik Skvddsbehovet gör alt tirendena tar m~.:r tiJ all handliigga jiimfört
med andra iirend~.:n efterSlll11 skl·ddsplac~.:ring m[lsl~.: ske med <1\'Stånd till Herrljunga och det, av Iörklnrliga skiiL i
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tirenden diir Jet förekommer ,[dd, kiii\'S tY{J handltiggarc i iirendehnndliiggningenmcd tanke p<i persomilens
siikerhet. Sk;ddsplacering är en dyr kostnacl för enheten då I-IVB-hem meJ sk)'dd ha1 ett högre dygnspris och
familjehem inte iir aktuellt i det akuta skedet Placeringar ökar iiven i övriga l<mdet vilket ibland medt(1r svårighetc1
för kommunen alt hitta lediga platser. "ilket iir iiimu en anledning till att niimndcn måste ncceptera den plats som
erl~juds och som matchar utifrån b::~rnets behov och biist::~ I beslut som rör b<irn ska bnms bästa alltid ha {()r driide
enligt l kap 2§ Socialtjänstlagen, se ii ven SOU 2016: 19
Vid [1rsskiftet bildades VIN-gruppen . En grupp som har en representant med från Myndighets snmtlign enheter och
som ska ha kompetens i ärenden som rör våld i nära relation Gruppen träffas regelbundet och har hittat former,
rutiner och arbetssiitt som är mycket anviindbnra när ett ärende aktualisems på någon av enheternn Gruppens
medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen firu1s även personal med från Verksamhet
Socialt stöd
På enhet Missbruk, socialpsykiatri och VIN slutade en socialsekreterare i juli månad och ersiitts internt. Enheten
kommer även att förstärkas hösten med en socialsekreterare, då antalet VIN-ärenden ökar och dessa iirenden iir
tidskrävande. Förstärkningen löses genom att personal omfördelas inom verksamheten under hösten
Kostnader för placering av vuxen med missbruksproblematik och med eller utan psykiatrisk ohälsa minskar.
Anledningen är att enheten har ett vii] upparbetnt samarbete med vuxenbehandlaren p{i Verksamhet Socialt stöd,
som efter beviljat bistånd triiffar personen för bland nru1at stödsamtal och drogtester. En annan anledning är att
handliiggarna är noga med att nIl tid kalln till SIP-möte när en person har någon form av psykisk ohiilsa för ntt
förekonm1a att all kostnad för personens behandling landar på kommunen. Det kommer även att bli aktuellt med
SIP-möten när de nya direktiven triider i kraft 2019 om att utskrivningsklara patienter ska skrivas ut från psykiatrisk
vårdavdelning till konununen inom tre dagar.
På enhet Försörjningsstöd är l:e socialsekreterare föräldraledig till och medjanuari 2019 och ersätts av en
socialsekreterme från enheten, som i sin tur har en vikarie på sin tjänst. Kostnaderna för försörjningsstöd har öb t
under året, vilket bland annnt beror på försäkringskassans ändrade rutiner, att personer med anknytning och
nsylsökande som får uppehållstillstånd erhåller kompletterande försörjningsstöd samt att ekonomiskt stöd i det
akuta läget knn beviljas en person som med eller utan barn fatt fly henm1et på grtmd av våld i relationen
På enhet Bistiind och LSS upprättböll en konsult tjiinsten som l :e socialsekreterare efter omorganiseringen i
november 2017 och i väntan pi\ rekrytering I slutet av februari i <lr till triidde nuvamnde l: e socialsekreterare sin
tjänst på enhet Vuxen och konsulten avslutade diirn1ed sitt uppdrag
På gruppen Bistånd förekommer ett intensivt arbete med att förbereda rutiner och arbetssiitt infor den 25 september,
när utskrivningsklara patienter ska tns hem till kommunen inom tre dagar nnnars debiteras kommunen kosinnelen
för de dygn som pntientcn tvingns stmma kvar på sjukhuset i viinian på t ex hemtjiinst och nnpassning av bostnden
Två administratörer bar avdelats Jl)r all avlasta handläggarna med ndministrntivt arbete på enheten Barn och l~1milj
samt på enheten Bisl{md och LSS si1 att hnndliiggare och socialsekreterare kan iigna mer tid åt iirendehandliiggning
Niir Jet gäller familjerättsliga iirenden så handliiggs ärenden giillanJe li1stställande av faderskap och drdnacL diir
föriiidrar som iir överens men m le g.iftn, <n' hnndHiggnre på Socwlljiinsten i Herrljunga Övriga l~1miljcriiltsliga
tirenden handläggs av fnmil]criitten på Socialtjänsten i Borås
/\lkoholhandliiggare tillhör Verksamhet Mmdighct men via avtal köps tjiinsten av Socialtjiinsten i Lidköping

Centralt stöd
Under de första <ltta m{madema m 2018 hor arbetet påbörjats med att ta !ram proccsskarlliiggningor för olika
hm·udOimåden p{, uppdrag ;1\ l(in nitningsledningen l3land annat linns det en klar pro..:ess för plats pt1 korttiden
Under ,·[1ren har m riktlinje l(1r ta'\or och avgifter m betals lrmn och antagits a\ konumml'ullmiiktige En J(iriindring.
som skett iir att kommunen ska la ut <1\ gift J()r plats p{J korttiden vilket inte har gjorts tidigme
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Försök a ll starta upp en bemanningspool har skell 1 omgangm under hösten 20 I 7 och vintern 20 I X TV\ tirr hm 1~1
kvalificemde varit mtresserade och arbetet har dtiri(ir lagts pö is. Bemanningen har under vintem/vtn-cn lagt 1m eket
arbete pi1 rekryteringen av semestervikarier
13udgct- och skuldradgivningstirendcna har ökat under v{m~n fr{m 18 ärenden i januari till 3 I i maj Inom st!\ iii
budget- och skuldriJdgi\'ning, dödsboanmiilan, avgifter och Hirdtjänst har informationsbroschyrer arbetats fram
Medarbetarna har iiven deltngit pt1 olika triitTar för att informera om de olika omradena .
Medarbetare
MAS/MAR/kvalitetssamordnarc avslutade sin tjänst i februmi. Nya MASIMAR/kvalitetssamordnare tillträdde pi1
heltid i maj innan dess gjorde hon en dag i veckan frfln maj . Under den period som kommunen inte hade en M/\S
på plats köptes tjänsten från Vf1rgårcla kommun när behovet fanns. I augusti slutade IT -strategen. Annons har gi1tt ut
för rekrytering av en ny IT -strateg för att kwma fortsiitt<l mbetet med förvaltningens digitala utveckling

V§rd och omsorg
Verksamhet
Nattpalmlien t1yttmks över till enhetschefen för bemtjiinst tiitort från mars manad. Målet med omorgamscringen
har varit att skapa biittre översyn, biittre utnyttjande av resurser och samhörigbet mellan hemtjänstens dag och
na ttverksa mhcter.
Nybyggda enheten, Liirkhagen i Hagen öppnades den 15/3-2018. Inflyttning av hyresgästerna skedde stegvis t(1r alt
skapa tryggbet och en vtilkomnande ktinsla hos hyresgästerna . En del av liigenhetema har varit tomma Lmder en
längre period, på grund n v inga ansökningar till demensboendena.
Tjänsten som enhetschefstjiinst för stöd i ordinärt boende samt delar ledarskap på Hagen har varit vakant. l
dagsläget är det niistintill omöjligt att tillsätta tjänsten, så tjänsten innebär att chefen behöver vara närvi.lrande på tvn
olika geografiska omrade (Hagen i Herrljw1ga, o Gäsenegården i Ljung). Under de gångna åtta monaderna har ett
administrativt stöd limnits pi1 I-Tagen för att avlasta enhetschefen där, samt en tf enhetschefhar haft ansvaret för
stöd i ordiniirt boende.
Enhetscheferna har Lmder årets första åtta månader haft fokus på att få ihop sommnrplaneringen och att kunna hitta
lämpliga sommnrviknrier. Alln enheter inom vård och omsorg har löst sommaren och det har fi.umits tillräckligt
många vikarier i verksamheterna Svarigheter som har uppstått Lmcler sommannånadema har varit en del
språksvårigheter snml avsaknad av delegering och nvsaknad av körkort. Dock har sonunaren fungerat över
förväntan inom vare! och omsorg
Hemsjukvården har haft en tufTm·e sommar, diir niistintill inga vikarierande sjuksköterskor kunde rekrvtcras. Dc
Ilesta arbetspass har ersatts av inhyrda sjuksköterskor. Verksamheten har varit lågbemmmad Lmdcr hela
sommarperioden och det medior en viss otrygghet och in·itation hos medarbetarna En uppföljning av sommaren
pnbörjades direkt crtcr scmesterperiodemas slut. En arbetsgrupp hnller på att analysera sommaren o~.:h ta [ram
lorbiittringsåtgtirder inl(ir niistn sommar

MM/K va !i te
Uneler vintern och 1{u-en har t va kartltiggningsprocesscr pö hörjats (och den ena av dem har fiirdigsttillts) m om 1 {n doch omsorg: korttid, utskri\'ningsklara -trygga hemg{mg i samarbete med SAS och MAS .
Processerna imoherar Jkw olika verksamheter som
viili'ungenmde Jliidc o~.:h kvnlitc

behii\'~.:r

samarbeta och samverk<l med varnmh<l l(ir

~:!t

I ldtidsprojekt p{Jbiirjad~.:s med tvtJ pilotgrupper inom 1örd- och omsorg Det iir hemtjänsten i Ljung och
omsorgsboendedelen fr{m l kmgt1rdcn som ingar i projektet l ·:nhetschclcrn<J och verksamhct schc!Cn. samt li1~.:khga
rcpr~.:sentantcr har deltagit p{! t1 l1 11orkshops via socialstyrelsen i Ciötd1org . 13lldn enhetema hm ha !'t uppstmtsmiit~.:
och en egen 11orkshop, arbetsgrupper har utsetts Kommunal och mbetsgivnr~.: har tagit Jram en gemens<lm lokal
iivcrenskommelse för giillandc arbetstidsvillkor under heltidsprojektet
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Fiirstudie Hagen ck:rm:nscentrn pM"xirpdes under viiren Styrgrupp och arbetsgrupp hm hai't t1ertalmiilcn och en
m kitektlwrt1 har fött uppdrngel nll la lram !'örs!og pn bvggnad utit!·tm dellnierad behovsbeskrrvning
Under vintern/vören hnr en iivet S\'n gjorts nv nattpatrullens arbdsomröde BisttmJsbesluten tittndcs ii\ er och ;!Ila
besök har lagts in i TES-systemct Nattpntrullens arbctssiitt strukturerades om och trim och med ,·;i ren jobbar alla
medarbetme m om hemtjänsten med samma arbelssiilt, oavsett vilken tid på dygnet arbetet behö\ er uti\ims
Ny leveremtör av arbetskli:idermt !rom mars mfmad.
Praktisk prol'cssionell planering infördes på Hemgården och Hngen under våren Syftet med förtindrat arbetsstill iir
att använda befintligil resurser pi1 rätt plats och riitt tidpunkt samtidigt som nlla aktiviteter planeras utifnin den
enskildes dagliga behov
Upphandling av nyckelfria lfts pågår under sonm1aren 2018. Upphandling av trygghetskamem tir pf1hörjat
Viva kalender infördes under sonunaren till I-ltilso- och sjukvårdsenhet Arbetet med kalender möjliggör en
omstrukturering nv arbetet samt ntt enhetschefen tillsilmmans med sina medmbetme ska kunna identitleril
arbetsuppgifter som görs av medarbetarna
Medarbetare
Två av enhetschcfema har deltagit i det konmmngemensanm1a pilotprojektet, intemutbildningen: 'Det personligil
ledarskapet" inom Chefsutvecklingsprogrmm11et. Utbildningen ilmefilttade 9 heldagar och gruppen ilrbctade mcd
det personliga ledarskapet och identifierade styrkor och förbättringsmöjligheter hos var och en av chefcma
Utbildningen var vi:ildigt uppskattad av enhetscheferna. En enhetschef har avslutat kursen i socialrätt med godkiint
resultat. Enhetscheferna har deltagit på individ- och gmpphandledning tmder våren.

Ny enhetschef på Hemgården omsorg samt inom Hemtjänst Ljung hm tillträtt. På stöd i ordiniirt boende llnns en
tillförordnad enhetschef.
sjukfrånvaroprojekt pngår fortfarande på Hemgårdens demensenheter och inom Hemtjänst Herrljunga
Demenssjuksköterska tillstitts i11om vård och omsorg utifrån politiskt beslut som fattades den 20 t 8-01-30.
Finansiering av tjtinsten sker genom att använda en del av pengarna för ökad bemanning som kommunen hm
rekvirerat ll·ön Socialstyrelsen för 2018.
Under dc första ntl11 mimadcma har fem extral_iiinster trån arbetsförmcdli11gen och en sprökpraktibnt har \itrit inne i
verksamhetema T_iänstema uppskattils mycket ilV såväl medmbctarnil som våra brukare Extrat_jänstcma llnns b m
under hela 20 18
Alla medmbetarc 1nom Vård och omsorg hm gjort Demens ABC grundutbildningen 1-lLR utbi!Jning pi1gi1r mo m
varje enhet, en del <IV enheterna har redan avslutat utbildningen och några nv enheterna avslutar den under hösten
Utbildningen iir en intern utbildnmg. diir en medarbelare inom verksamheten anvi:inds som i:ir utbildad 1-ll.RinstruklöJ ROJ\G -munhiilsa utbilJning pågi\r uwm Vcird- och omsorg under vi1ren och höslen och allmedarbetare
ska ha gitll utbildningen Munhiilsoutbildningen anordnas av folktandvi1rden
Ekonomi
Sommaren mom hemsJLd.;drJen har hart cll stort negativt pitvcrkan tilluttitllel
Konseb cnsc1 na '" sommuren har blivit en övergripande Mgiirdsplan till hela vård- och omsm g. diir
pil alla delar a\· \erLcllllhelcn och olika hcsparingsiitgi:irder slittes upp pi1 enhetsnivit

Ö\

crwn g_1orts

Socialt stöd
Utitran !'ön allnmgcns m a organisation som antogs 1 !lO\ embcr 2017 hm ii ven social t st iid gjort l(it ii ltdringar m om
\crksamhetsomrödct Verkstiillighet hm blivit en m enhet med allutt(.'>rardel, sil kallade hcmmnpl~mslösnmgar
enligt Sociall.Jiinstlagen (Sol ,) Ett minskal antal ensnmkommandebnm hnr gjort att enheten slagits summan med
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nya Verkstiillighet med en gemensam enhetschef Neddragninghar då gjorts ekonomiskt med en en hal\"
enhetschefstjtinst. Ny verksamhetschef tillsattes from 18030 l och en planeringsdag tillsammans med 1 crksamhet
Myndighet genomfördes i april dtir mat och visionsarbete följdes upp och utvecklades Socialt stöd h<lr nu en egen
vision kopplad till kommunens övergripande vision.

Ensamkommande
Enheten verkställighet har tmder året avvecklat samtliga I-NB boenden utifrån det minskade antnlct manländn.
EKB verksamheten bestar fr o m augusti enbnrt av Stödboende med en personal knuten till sig, personalen ingår i
boendestödets arbetsgrupp.
Verksamhet myndighets socialsekreterare har tmder året haft en ökad belastning både arbetsmässigt och
känslomässigt när ett llertal ensamkonm1ande, som nu är unga vuxna, efter ansökan och utredning bli1 i t beviljade
stödboende i Herrljtmga kommun eller fått avslag på sin ansökan om fortsatt placering och hänvisats till
Migrationsverkets boende i enlighet med den riktlinje som Socialnänmden tog beslut om den 27mars 2018

Den nyöppnade avdelningen på Hagen demensboende öppnade i mars men blev inte fullbelagd med en gång Det
har också fimnits ytterligare lediga säboplatser tmder årets första åtta månader. Detta bidrar tillsammans till ett lägre
utfall av antal platser än budgeterat. Korttidsvården har varit överbelagd den största delen av året di\ det finns
möjlighet till att ta in fler än budgeterat. Under vissa perioder har även korttidsboende erbjudits i särskilt boendes
lediga nm1.
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Framtid
Nämnd och förvaltningsledning
1-liisten kommer att präglas av budget Förvaltningen har dragit pasigen del kostnader som mtc , ·isat sig mönskad
effekt 1-lös!t:n kommer även alt inncbiira ett stort internt mbete med att f{! vcrks8mhetema all JObba för <1ll minimera
antiilet utskrivningsklma pft sjukhusen Den 25 september tar regionen ut en ny laxn p(t 7500 kr per d\ gn Uir
utskrivningsklarn _Resultatet i öppna jämförelser kommer och utvärdering av de siffroma kommer att ligga till
gnmd för det fortsatin arbetet 2019 när det gäller kvalitetsfrågor . Socinlförvnltningen h nr t\'{t enheter som
pilotprojekt gällnnde infönmdet av heltid som norm Stort arbete viintnr där och det kommer att krävas mycket Iran
snmtliga inblandade Enheterna måste våga ttinkn helt nytt och inte låsa sig i gnmla mönster Heltidsresan iir el!
nationellt arbete och 2021 skall samtliga anställda ha möjlighet ntt nrbete l 00% Detln vill kommunen som
arbetsgivare skall verka fullt ut, samtidigt får omställningen inte kosta för mycket pengar vara\' det kommer att
ställas extremt höga krav på respektive verksnmhet samt på socialförvaltningens bemanningsenhet n!l arbeta väldigt
niirn och i ett tätt samm-bete för att lösn de resurspass som kommer nl! uppstå och som skall s;1 llmgt som möjligt
ersiilln vikmiekostnader. Några verksamhetslokaler står inför vissombyggnation och ltir\'altningen hopp8s att detta
kommer nl! vnra genomfört under hösten. Detta för att stärka upp säkerheten snml i största möjliga mtm säkerställa
att förvaltningens medarbetnre har en god mbetsmiljö.

Myndighet
En mindre organisationsförlindring på Verksamhet myndighet är genomförd Den im1ebär all ctt nytt led inilirs
genom att en tjänst som enhetschef inriittas. Verksamhetschefen får det övergripande verksamhetsansvaret, ntt styra
och leda verksnmheten mot uppställda mål och ett strategiskt ansvnr för omvärldsbevakning Enhetschefen tillträder
den l september och får personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. l :e socialsekreterare pft enhet Vuxen och enbet
Försörjningsstöd, sammanlagt l ,25 % tjiinst, har det operativa ledarskapet, leder och fördelar det dngliga arbetet for
socialsekreterare, handläggare och administratörer pi\ verksamhet Myndighet. Då det är l :e socialsekreterare på
enhet Barn och familj som blir enhetschefkommer verksamheten av ekonomiska skäl att hålla den tjänsten vnkant
tills vidare. När det gäller personalbudget så upphör kostnaden för konsult den siste oktober. Verksamhet
myndighet iir från november helt självförsörjande med egen anställd personal. Det i1mebär ntl 'erks8mheten
kommer att kunna drivas och utvecklas såsom intentionen var vid omorg<misationen i novembcr 2017 .
Det finns ett äsknnde om att 2019 utöka med en tjänst som socialsekreterare pc't enhet Barn och l~tmilj Här finns
idng 3,5 tjiinster Risk finns för 8tt myndighetsutövningen gällande barn och deras fnmiljer bl !T Jid8nde och att
riittssiikerheten inte knn garnnterns såsom Mt utredningstiden hålls och att ärenden handliigg.s skyndsamt om inte
medel tillförs personalbudgeten Det ligger i sakens natur att akuta ärenden såsom anmälningar om barn som rar illn
m{tsle prioriterns, vilket limebär att tirenden såsom kontakten med placer8de barn, ompröv11ing och överviig.ande il\'
insatser får sta tillbaka.
Verksamhetmyndighet har tillsammans med övriga kommuner i Sjubtimdsomrödct g.Ml in i Yrkcsrcsan, som GR
hitller i Yrkcsresan riktar sig. till socionomer som arbet8r med myndighetsutihmng och hamlliiggcr iirenden som rör
bnm Dcn ii r indel8d i tre grupper; nyutexaminerade socionomer som arbetat upp till t' {t ttr i H keL \itn<t socionomer
som nrbetat tvö till fem [tri yrket och errama socionomer som nrbetnt mer iin Ccm <1r i y1 kct SocJ<tlsckrctcrare pir
enhet 13am och fnmilj kommer under höslen att påbörja Yrkesresnn och illirig.cnom Et cn hnr mtroduktion och
utbildnmg i yrket gcnom 8tt görn en ''rcsa" genom dc tre olikn gruppcma lr[m n\'börj8rc till cr i~tren beroende pö hur
liing.c man arbetat i vrket.
Kostnaden !'ör rörsörjningsstöd ökar l ~n {ttgärd under hösten är att i:in mer se över vilka pcrsom:r som k<tn rcmillcrus
vidare till Arbctsmnrkn8dsenheten p{t Verksamhet Socialt stöd för all komma ut 1 arbete
Niir det giiller handliiggningen nv EKB, cnsamkonm1nndc bam, iir Jlcrtalct a\ dc bam som kom undCI 2015 nu ung<t
HlXn<L och hnr !Itll tilll:illigt uppeh<lllstillst{md och efter ansökan bliYit be\ iljadc sliidbocndc, fortsall boende i
l~tmiljchcm, konsulentstött familjehem i extern regi eller p{t HVB, eller tiHl a\ slag ptt sin ansiiknn och hl i' i t
am Isade till Migrationsverkets ansvar De ensamkommande bam som är undcn'triga hor Ii-ami'ör allt i famil]chcm_
nntingcn i kommunens egna familjehem eller i konsulentstött fnmiljchcm 1 extern regi
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Pf1 enhet 13ist[mJ h nr bisttmdshamll tiggare och l: c social sekrctcrare undcr 20 l X ha t't dl

oml~1tUmdc

ar bete med a t t se

Ö\'Cr rutiner och m bctssiill inför den 25 september, Jt1 dc nya dirckti \en biirjm giilla l(ir utskn mmgsklm n patienter
som ska tas hem till kommunen inom tre Jvgn
Under hösten 2018 kommer arbetet vad giiller socialpsykiatripatienter att intensilicras /\r 2019 ska plllientcr som
vardas inneliggande p<l psykiatrisk vard:wdelning pi\ sjukhus Ol;h som iir lbrdigbehandl<Jdc skrivas ut inom tre
dagar, sf1som med patienter inom iildreomsorgen, annars debiteras kommunen dvr lh'gnskostnaJ efter tredje dygnct
Verksamhet myndighet iir idag utspridd i olika kontorshus. Tanken "En viig in'" bilr lidande nv nll verksnmheten tir
utspridd och inte sanund i ett hus, då samverkan försvåras. I viintnn på att Hemgarden blir ledig och tillgänglig rör
hela Socialförvaltningen, är olika alternativ under arbete och utforskning. Ett alternali\' iir att se över säkerheten i
TB-buset, då är det möjligt att samla Försörjningsstöd, Bnm och familj samt Missbruk. socialpsykiatri och VIN,
V llld J N tira relationer, på samma arbetsplats K var blir BisUmd och LSS som ii r i behm n'' kontorsrum i mm an
lokal på grund av tr{mgboddhet i T ors hus.
Under hösten kommer även digitaliseringsmöjligheten att utforskas och undersökas, huruYida den nyn tekniken kan
bli en tillgtmg i arbetet.

Centralt stöd
Arbetet med processknrtläggning kommer fortsätta under hösten med bland annal hcmsJUkvårdsprocessen. Arbete
med clatask.')'ddsförordningen kommer också fortgå genom framtagande av systemförvaltarplan, uppdatera registret
och riskanalyser nv de uppgifter som behandlas. Riktlinjerna för Fiirdtjtinst är i behov a,· revidering och detta arbete
kommer ntt påbörjas tmder hösten. En utvärdering av sommaren och rekryteringsprocessen kommer göras och en
plan for 2019 ska arbetas fram. Arbetet med att informera om budget- och skuldrfiJgi' ning, dödsbonnmiilan,
avgifter och färdtjänst kommer fortsätta tmder hösten med bland annat en inplanerad studiecirkel hos SPF
knutpunkten.

VJrd och omsorg
Arbetet med heltidsprojekt pågår under 20 18 och 2019 med de två utsedda pilotenhctcrna . Ä ven arbetet med
förstudiet av demenscentra pågår under andra delen av 2018 med.
Nyekeltria lås upphandlingen avslutas i slutet av september och förhoppningsvis implementering av arbetet med det
nya nyckelfria li\ssystemct är i gång tmder de första två m{madema 2019
Aven trygghetskamerans upphandling beriiknas vam avslutad under hösten förhoppningen tir att
trvgghctskame1omn kan vara igi\ng i en mindre skala redan under de försin m{madema 2019 hirsta onm1den diir
trvgghelskamcran införs blir pii nnttcn. Förvtintat resultat av kamerainsatser Lmder nnlten iir all enheten kommer
kunna hnlla antal [lrsnrbetare som tir budgeterad samt att höja kvalilen och llcxibilitcten inom cnhetcn
1-liilso- och sjukvllrdsverksamhct ser en ökning p<i insatser hos hrukama som har person hg assist<ms insatser
l1e,·iljade hos Försiikringskassan Detta på grund av Försiikringsk<issans senaste omprii,·nmgaL diir timmama som
tidigarc ingick 1 personhga assistonsinsatscn avsU1s och hiinvisas till hemsjuk\ [11·dcn ()kning.cn med !'lir ii ven ctl
siim1 c ekonomisk 1csultM
N ii sta [Jr s somm<1111lanering.s m bete pM"Xirjns redan under september månad med ut vii l denn g a\ semesterperioderna
under 20 l X l ·:n arbetsgrupp tillsnll och _1obbar med lorbiittrings!'örslag.

L n (i\ ergripandc ekonomisk Mgiirdsphm uppröttodes efter sommaren som her ii J <illa 'crksamheterno inom '<i r d- och
llllhnrg. J-lös ten och vinlem priiglas av olika hcspari.ng:stJtgiirdcr pit enhets- och vcrksamhctsni\ I1 N<1g.ra a' dc större
IJtgiirJcm<l som kolmner ptn·erko mest iir bland nnnal ntt bemanningen pi1 stöd i ordiniirl boende under natten iindr<IS
till enkelbcmanmng Administralörstjiinsten som s löd till enhetschef pi1 Ilagen kommer <J\ slutas och chcl'ens
arbctsmi ljö kommer paverkas negativt uti ll·fm antal medarbetare och alla admmistral j, a arl1etsuppgi fler som faller
tillhaka pi1 chefen Ä\·en hcmtjiinstcn i Herrljunga berörs av en större lllg.iiJdsplan En a' planerarna a\·slutos och
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endast en pinnerare med en delad tjänst och planeringsansvnr pn 80'Yo ans\ mm ll\r hel n }Jerrl]ungn hemtjiinst
pinnering framåt.

Socialt stöd
Förändringar inom volymtnlen sker främst inom målgruppen ensamkommande (EKB) som tt)rtsiilter att minskn och
där nnpassningar i enheten sker kontinuerligt Enheten Sysselsiittning hm ä\'l:n uppmärksammnt ett minsbl antnl
deltagare på nrbetsmarknadsenheten vilket kommer hålla i sig även under hösten Det minskade antalet deltagme
leder på sikt till minskade intäkter på enheten Ett arbete med att se över samordningsvinster intemt inom Socialt
Stöd kon1111er att göras under hösten. I övrigt inga förändringnr i volymtal
Under hösten konuner fokus för Socialt Stöd vara på uppföljningm och utviirderingm utifrån mM arbetet i
nrbetsplanema.

M~l
Inriktningsm§l och prioriterade m§l
l. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

l: l En välmående verksamhet skall
präglas av ett hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar trygghet och
delaktighet.

Avvikelser på gnmd av utebliven insats
ökar men våren var också exceptionellt
jobbig med mycket kort sjukfrånvaro.
Verksamheten hnr fått i uppdrag att
analysera orsakerna till ökningen. Oppna
jämförelser har inte publicerats ä1mu

2. Herrljunga kommun är en !Jngsiktigt hJ/Ibar kommun!

2: J En viiimående verksamhet skall
präglas nv ett hälsofrämjande
förhD!lningssätt som skapar trygghet och
delaktighet.

Egen medarbetarenklit kommer att
genomföras under hösten

JO
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J. Herr/jr.mga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

genomföras under hösten

präglas av ett hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar trygghet och
delaktighet

Öppna ji:imli::irelser ej publicerat
VoO har tagiLemot extra tjänster och även
sprakpraktikanter inom verksamheten.

3:2 Förbättra integrationen av nyanlända
med positiva effekter på
samhällsutveckling genom medverkan och
delaktighet av anställda och medborgare

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

4: l En välmående verksamhet skall
präglas av ett hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar trygghet och
delaktighet

A v 203 aktuella försörjningsstödsärenden
har 59 avslutats under perioden . 14 av
dessa är både öppnade och avslutade tmder
samma period vilket Lyder på ett tillfälligt
behov av stöd

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

5: l Det år! i ga resultatet ska under en
rullande treårsperiod uppgfl till 2% av
kommunens inttikter, skiltter och generella
bidrag

Avvikelse per augusti -624 tkr Prognos
+l 090 tkr. ,·ilket är 0.5% av
socialniimndens totala budget

5:2 Investeringarna ska över en rullande
femårsperiod linansieras med
avskri\·ningsmedel samt arens resultat.

Utfall l 784 tkr Prognosen är att använda
50% av budgeten Inkhiderar de delar som
tir budgeterade under tekniska

5:3 För att undvika urholkning av det egna
kapitalet ska solidiLeten inte tmderstiga
70%

~-------~-------+~~--~--~----------~~---

Följs endast upp kommunövergripande

Il
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Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet

6: l sjukfrånvaron ska minska.

sjukfrånvaron har minskat jämfört med
bokslut 2017 m en li gger fortfarande under
socialnänmdens mål. Det är främst
ltmgtidssjukskrivnin gen som bidragit till
att sjukfrånvarotalet sjtmkit.

6: 2 Andelen heltidsnnställcb ska öka

Andelen har min skat marginellt (0,7%)
jämfört med bokslut 20 17 och li gger under
socinlntinmden s mål på 55%.
Heltidsprojektet kommer igå ng ordentligt
under hösten så prognosen är att målet
uppnås

Personal
-

l
l

-- %-s.iuktal

-

-

----

Total tom Juni

Il

2017

l

·~ S.iuktal% -lång> 6~
. av totalt sjuktal
l

l

2018

l

~

.

;

dgr ;: Andel ~eltid · %" juöi
l

l

2QIL .._~~j(·, ~ 7Q18 .

l

·:1

~

·2Q17

l

i,. .2018

'l

Kvinnor

9,2

7,9

44.1

40,6

44,7

44,9

Män

6,3
8,7

6,8
7,7

38.1
-t3,2

s1.5

75
48,4

67,7
47,3

Totalt

42,2

Nämnd och förvaltniogs/edmilg
Enheten hnr fa medarbetare vilket påverkar siiviil sjukskrivningstal som hellid mycket
Myndighet
På Verksamhet myndight:t har sjukfr{mvnron ökat mcd dng.t en procent till 7,2 '% Personnl som har varit
långtidssjukskriven, både helt och delvis, har påvcrkal statistiken Under dc första mimaderna av året var 11era av
medarbetarna drabbade av inOuensa och förk:ylmngar och var hemma i omglmg.aL några fick llem
sjukskrivningstillftillen och några hade liikarintvg Det blir lite missvisande att jiimföra statistik !'tir 2017 och 2018,
då omorganisationen i november 20 l 7 innebar att medarbetarna ltirdelades om lrtm tidigare Verksamhet Bistånd
och olika enheter inom Vcrk&1n1het Socialt stöd till Verksnmhctmvndighet och Verksamhel socinll stöd
Centralt stöd
E11hcten hnr filmedarbetare vilket p5Ycrkar såYiil sjuksknYningstal som heltid mvckel
VJrd och omsorg
Varje enhet jobbar aktivt med nlt höja friskniin ar on bland medarbetarna Fy1<1 a\ enheten w deltar i sjukfr{mvaro
projektet tillsammans med 1-IH. enheten EnhetscheJcrna arbetar aktivt med rchabiliteringsprocessen utifrun
föreskriftemu och Herrljunga kommuns rikilinjer. l-lagen och Hemgarden omvårdnad drabbades av maginlluensn
under våren och även i början av sonm1aren Aven en del långtidssJukskrivningar hm tillkornmit vilka ptl\ erknr
12

Bilaga 1 SN § 90/ 2018-10-02

JesuitMen S1ukskri\·11ingama bem1 p[\ planerad ope1atwn
grund av benfmklur och cancer

(le:\

knii och hJiisl) samt oplaneraJ sjukskrivning p{l

Under vf1ren 20 l R har n~1gm av medarbetarna deltagit 1 ett J·:U p1 ojckt "Positiv rörelse" kursen som meJmbetama
deltog i hette "UppM fram<it" Kursen vämlc s1g tillmedarbetnrc som har Jlertal korttidss]ukJi·nnvaro TvtJ
projektgrupper startades inom 1-lcrrljunga-V {u gtm:b med tot<llt l l stvcken deltagare V nrje projekt ~xigick under 8
mötestill !lillen, ca tre tinm1ar l gfmg De <msvarign cheferna har !'Mt en illerkoppling och ii ven deltagit i en
avslutande föreliisning under september månad
Heltid: enhgt rapportema som vi kan ta ut frfln svslemet har de t1esta nv v[Jra medarbetare den sysselsiittningsgrad
som de önskar att ha . En förändring kommeJ alt ske from oktober m[mnd inom hemtjänst Ljung och Hemgården
omvfm:lnad pi'1 grtmd av heltidsprojektet Där kommer alla medmbetme ha heltids<mställning i gnmden sedan önska
att ta tjiinstledighet för att kunna jobba deltid isUillet

Enhet
Hemtjänst Ljung
Hemtjänst Landsbygd
Hemtjänst Tätort
Hälso och sjukvård
Stöd i ord boende
Hagen demens
Hemgården demens
Hemgården omvårdnad

%sjukfrånvaro

Andel heltid%

2018

2017
11,7
16,4
11,3
5,0
7,2
4,2
14,1
5,4

7,8
13,6
11,5

4,7
2,1
4,2
12,3
913

2017
50,0
25,0
47,8
56,3
37,5
12,1
31,8
7,4

2018
53,8
26,0
40,0
56,7
33,3
10,8
33,3
19,2

Socialt stöd
På socialt stöd har enhet sysselsättning minskat sitt sjukfr{mvarotal genom att aktivt arbeta med de
sjukfrånvarorutiner förvaltningen har samt arbetat aktivt med rehnbiliteringsprocessen Enheten verkställighet har
idag en statistik som ej går nlt jämföra med föregnende ~~r i praktiken då enheten omorganiserades hösten 2017 och
antal anställdLl förändrndes. Enheten EKB är under avveckling p{J grund av det minsbde antalet nvanliinda
ensamkommande. På enhet funktionshinder hm sj ukll-[m var on ökat n{Jgol, det pt1 grund av at t man under våren 2018
hade ett stort <m tal medarbetnre som var hemma pga förk~ · Jning _i iimllirl med motsvarande period l'örra [l r et. Enheten
har även 3st långtidssjukskrivningar

Enhet
Funktionshinder
IFO Verkställighet
Sysselsättning
Ensamkommande

%sjukfrånvaro

2017
10,7
7,0
7,7
5,3

Andel heltid %

2018

13,2
1,5
5,1

-

4,0

2017
50,0
0,0
69,2
100,0

2018
50,0
66,7
7510
100,0
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Ekonomi
Drift

Summa intälder
3 Personalkostnader
4 Lokalkostnader, energi, VA
5 Övriga kostnader
6 Kapitalkostnad
Summa I<Ostnader
Summa Nettokostnader

4 950
-2 620

o
-1 400
160

-3 860
l 090

Utfall: De minskade intäkterna beror framför allt pll minskad verksamhet EKB. Inför 2018 ramväxlades
kapitalkostnadsdelen i hyrorna, därför är utfallet för 2018 betydligt lägre än 2017 .
I prognosen är den del som belastar flyktingbutTerten lagd som en intäl't Även resultatfäring av flyktingbuffert
nyanlända ligger som en intäkt.

Förvaltningsledning
Myndighet
varav EKB

Centralt stöd
V år d och omsorg
Socialt stöd

2 550
-4 900

o
l 000
-610

2 900

vnrnv EKB

VerksamJ1eten EKB visar sig i utfallet bi1de p<1 mmdighet och socialt stöd Myndighets ökade kostnader jämfört
med 2017 beror framfor allt p:l lägre intäkter 20 18 för EKR onwiint göller för socialt stöd som hade betydligt högre
kostnader för EKB tmder 2017 än 20 l X
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Nänmd- och styrelseverksamhet
Miljö- och hälsosk.--ydd
Social verksamhet gemensamt
V år d och omsorg
LSS
Färdtjänst
IFO
Flyktingmottagande

Ensamkommande

Kommentar till utfall och prognos drift
Nämnd och förvaltningsledning
Nänmden redovisnr ett överskott både per augusti och i prognosen för helåret. Lägre kostnader för arvoden samt en
viss buffert i budgeten bidrnr till överskottet
Under förvaltningsledningen Jinns en butTert budgeterad Den uppgår per nugusti till l 4 75 t kr och för helår 2 250
tkr Denna är nu lagd i sin helhet som ett ö\ erskott i prognos för att täcka uppkonma underskott inom Myndighet
och Värd och omsorg Förvnltningschefen arbetm Lmder hösten 50% för socialförvaltningen och 50% som
förvaltningschef på Tekniska förvaltningen Detta bidrar till en positiv prognos för förvnltningsledningen.

Myndighet
Underskottet på Verksomhet myndighet beror blanJ mm at p<1 kostnad för konsulter under 2017 och 20 18
Verksamheten har i sin mvndig.hetsulö\ n mg ett ansn1r för nll iirenden hnndliig.gs på ett juridiskt korrek.'1 sätt och alt
konumminvånarna inte får te!nktiga beslut Det är cliirför inte möJligt att ha vabnser eller lilla personal utnn ndekvnt
utbildning handlägga iirenden som rör till c:-;empel ;:uuniilnn om barn som far illa Det sb vmn socionomer som
handlägger örenden som rör bam och unga, vilket framkommer i 3kap 3a§ socialtjänstingen och i Socinlstyrelsens
föreskrift SOSFS 20 J 4:7 Bristen pil socionomer gjorde att konsulter vm tvungnn att anlitas, vilket belastade
personalbudgeten hört. Under ftrel har socionomer rekr) terals. 'ilket inncb~ir alt den sistn konsulten nvslutar sitt
uppdrng tmder oktober Tvn a\ de nyansiiilida socionomema konm1er alt g<l Yrkesresan i GR: s regi, vilket innebär
ntt de flir en god mtroduktion och kunskap om vrket med förhoppning om nit de ska trivas och blir trygga i sin
yrkesroll och ruirigenom stanna s[\ det blir stabilitet och kontinuitet i arbetsgruppen pö enheten Att personnlcn
simmar och trivs är en 1orutsiit1nmg. för att kLnma ut\eckla verksamheten, vilket pn sikt kommer at1 gagna budgeten
posJ!Jvl.
Kostnaderna lor placeringnr hm\ a rit stora under aret Det tir placenng. av bnm och ungdomar vms
omhändertagnnde enligt L VU faststtillts som nödviinJig böde nv Förvaltningsrätten och av Kanm1arrätten. När det
gäller kostnaden !or placering av vmna sn har skvddsplacermg av VIN-ärenden vmit en hög och langvarig kostnad
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En (iversyn uv siiltd all handliiggu de ssa tirenden hell skett under tlrel och med mmskal antal placcnngsdagm som
följd, vilket kommer att ge pos1Li' l utslag i budgeten 11·amgenl Arenden diir en vuxen med eller utan barn tvingas
!ly sill hem pil grund U\ dld i niira rc!Mion mnebiir ocksti att budgelen pli Försör]nmgsstöd belastas, dil ekonomiskt
bist~nd hm beviljas i det akuta liiget

Centralt stöd
Utfallet per 31 augusti visar ell överskott pt1 l 570 tkr Prognos för hell1r + 1000 tkr I utfallet per augusti ing~r ej
fakturerade interna kostnader för 'iixcltclefoni jan-aug Konmmnen faktureras n conto för ftirdtjtinst enligt en
bertilmad ~rskostnad Denn8 kostnad iir högre och en slutrökning kommer vid årsskiftet. I utfall tinJ1S inga inköp av
datorer vilket tir med i prognosen och inköp kommer ske under höslen Det prognostiserade överskottet beror p~
vakanta tjtinster inom swb delar a' Mct, bemanningspool konm1er inte inför8s, högre inti:ikter i form av
omsorgsavgifter och egen8vg.ilkr 1lirdtjtinst.

VJrd och omsorg
Vård och omsorg redovisar per auguslr ett underskolt pn 2 558 tkr Hemtjänsten har under året haft en högre volym
iin budgeterat men redovisar trots del et l utli11l enligt budget per 180831 Korttidsverksamheten har även i ~r haft en
överbeläggning. vilket orsakar underskott dt1 bemanningen måste ökas Även övriga kostnader såsom kost och
förbrukningsvaror ökar vid beläggning över budgeterat Ovcrbeltiggningen har ocksil i.tmeburit att kostn8den för
utskrivningsklara ökat d.'l Yerksnmhcten inte klaml all ta hem fiirdigbehandlade.
En ny avdelning p~ Hagen öppnade ni1got tidigare ii n planerat, diirför överskrids budgeten för denna enhet Tomma
platser inom stirskilt boende bi dr m nckså till ett underskott då inttikter för hyra och kost uteblir
Hälso- och sjukvård har haft en dvr sommar. Det iir svårt att bemmma somm8ren inom hemsjukvård med
sjuksköterskor. Det iir en stor brist inom hela Sverige och det finns niistan inga limvikarier sjuksköterskor
tillgängliga för att kLuma jobba under semesterperiodema. De inhyrda sjuksköterskorna som möjliggjort att viira
egna sköterskor hmde ta ledigt har haft en hög kostn8d som gör att hela vf1rd- och omsorg påverkas av enhetens
utfall
Prognos för Vård och omsorg för helåret 2018 berliknas bli ett underskott pi\ ca 600 tkr En stor del av tmderskottel
beror på sommaren och kommer inte fortg~ under hösten Atgtirdsplaner är upprättade för att försöka arbeta in en
del av det uppkonma underskottet. Budgel för bland mmat trygghetskamera och nyckelfria lås kommer inte att
användas då dessa projekt tir Ji·amskjutn8

Socialt stöd
Avvikelse per 18083 J 1(ir socialt stöd lotall \isar pli ett överskott pt1 2 939 tkr. l 200 tkr av detta iir resultatföringav
llyktingbu!Terten Ut fal k t 1\ir nvanliind.a, ankomn8 20 14-2018. ii r bok!orda mot t1yktingbu1Tert, totalt 2 500 tkr
Samtliga enheter inom socialt stöd redovisar ett överskoll för deli1r el Neddragning av 0,5 enhetschef pf1 gnmd av
minskad verksamhet EKB ör en a\ ors;.d,;.cma Inom funktitmshindcr h8r brukare avlitlit. hiir finns ocksil en viss
budget inlagtl 1\ir e\·cntuclla m n brukare s, ssclsiittning redovisar ett överskoll per 3! augusti, en del il\ detta tir en
eng.ångsintiikL en annan orsak ii r en <lll SUillning som varit 'a kim t untler första delen av ;\ret men som nu ii r tillsalt
Vcrkstiillighct exkl EK13 h<ir en personalhcmannmg nt1got Lmdcr huJget vilket resulterm i ett överskott , både per
augusti och prognos för hcl[irel
Socialt stiid bertiknar el l iin:rskotl l.iH hcl[ird pli 2 <JOO tkr
för nvanliinda 20 13 och tidigur c

\ilr<l\

l 200 8vser resultatföring a,· lhkting.bullert, utl;d]

Ensamkommande
Nettoutfall per augusti mtmud hm boknts mol bullerten fö1 ensamkommande med 5 831 tkr Frön september milnad
kommer kosln:~dern[l attminska tl:'i J h n-boendet S\cag:llan iir :J\ \Ccklat och ungdomnma Il\ lla l till
stödboendc/triinmgsliigcnhctcr J och med a\\ccklmgcn har ocksl1 pcrsonalst\Tkan minskilt Prognosen iir ntl
am i\nda 7 000 tkr frim bullerten 20!8 l(ir att Uicka kostnader för [KB
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Investeringar

Kommentar till utfall och prognos investeringar
Förstudie Hagen demenscentra
Förstudie Hagen pt1går
In vesteringsprojekt Inventarier
Inga inköp har skett hittills tmder året. Köket på Gruppboendet Ringvägen ska byggas om under hösten för att
uppfylla gtillande lagkrav
Investeringsproj ekt Hemg/lrrten larm
Upphandlingen återupptas under hösten
Investedngsproj ekt Ombyggnad Herng/Jrden
En ombyggnad av köket till personalutrynm1e sker under hösten.
Investedngsprojekt Kontor
Ombyggnad av TB-huset för att ka säkerheten för personalen sker under hösten .
In vesteringsprojekt Hagen etapp 4
Ny avdelning. pal-lagen öppnades under varen.

18
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Bilaga Fördelning per enhetsnivå

Ut litilet per 20 17-0X-:11

iir

sLUnmerat enligt den nya organisationen

]C)
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Bilaga målindikatorer

präglns nv el! hälsofrämjnnde
förhMlningssätt som skapar trygghet
och delaktighet

Öppna jämförelser -äldreomsorg.
Förtroende för personalen inom
Hemtjänst och säbo

90%

90%

Öppna jämförelser- äldreomsorg.
Delaktighet i utförande och tid inom
Hemtjänst och säbo

67%

73%

SoL och LSS avvikelser på grund av
utebliven insats minskar

58%

25%

Jng tir nöjd med min nuvarande
arbetssituation

Ut f.
86%
Tid

3,7

3,8

4,6

4,5

3,4

3.6

*l Ej publicernt
*2 utfnll när medarbetarenkäten är genomförd

präglns nv ett hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar trygghet
och dclnktighet.

Arbetet känns meningsfullt

* utfall när medmbetnrenkäten är genomförd

präglas av ett hälsofrämjande
förhtdlningssätt som sknpar trygghet
och delah:tighet

Bra rutiner när nya medarbetare
börjar

Öppna jämförelser- äldreomsorg
Andel enskilda/närstående som
upplever ett brn bemötnnde i
kontakten med personnl inom
hemtjiinst och säbo
3:2 Förbättra mtcgrnt10nen a\
nvanlända med positin1 etTekter på
smnhii llsutYeckling. genom mcdH:rknn
och delaktighet a\ ansiiilida och
medborgare

92%

91%

Aterkommer med centmit beslutad
målindikntor

*l Ej publicerat
2 utfnll när medmbctarenkiiten iir genomförd
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präglas av ett hälsofrämjande
förhflllningssätt som skapar trygghet
och delaktighet

Antal personer som gått från
försörjningsstöd till egen försörjning

123

100

125

5: J Det årliga resultatet ska under en
rullande treårsperiod uppgå till 2% av
kommunens inläkter, skatter och
generella bidrag.

Avvikelse från driftbudget.

5,0%

2,0%

o

5:2 Investeringarna ska över en
rullande femårsperiod finansieras med
avskrivningsmedel samt årens resultat

Avvikelse från investeringsbudgeL

69%

51%

o

5:3 För att undvik<! urholkning av det
egna kapitalet ska soliditeten inte
understign 70%.

Följs endast upp
komrnunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpoliäska programmet

6: l sjukfrånvaron sk<! minska

6 2 Andelen heltidsanstiillda ska ökn

47%
Andel medarbetare som är nöjda
med sin sysselsättning.sgrad.

86%
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Ansvar och uppdrag
Socialnänmden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som konm1mfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning -utredning och beslut om insatser för
enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg.
Socialnänmden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i
kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grtmd främja människors
- ekonomiska och sociala trygghet,
-jämlikhet i levnadsvillkor,
-aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurse r
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet

Organ isatiansskiss

2
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Medborgardialog
Vid II-ägor diir det ltimpar sig alt nytti~1 medborgardialog som metod kommer detta göras

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsm§tt och nyckeltal
Nämnd och förvaltningsledning
Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut
som fattas ,

Myndighet
Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorgnnisering den 13 november 2017
All myndighetsutövning iir sednn dess sanilad i en verksamhet med en gemensnm chef. Verksamhetens uppdrng är
ntt ta emot ansökan !rån och anmiilan gällnnde kommtminvånarc, utreda, besluta och följa upp beviljad insnts . Vi
möter kommuninvånare i alla åldrar.
Pl1 enhet Vuxen handläggs ärenden som rör personer med ftmktionsvmiation eller äldre personer som behöver
bistånd för sin livsföring. Handläggama tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjiinstlagen, SoL, och Lagen om
stöd och service till vissa funh:tionshindrade, LSS, beviljar det bistiind som den enskilde har rätt till samt följer upp
och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.
På enhet Vuxen handläggs även tirenden där personer ansöker om eller efter nnmälan iir i behov av stöd och hjälp
för sin missbruksproblematik. Socialsekreterama utreder och beviljar bistånd om behov fi1ms. Ibland iir
vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd vi kan erbjuda via vår öppenvårdsverksanli1et utan den
enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång eller ansökan till förvaltningsrätten
om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, L VM. Socialsekreterama samarbetar ofta med
öppenpsykiatrin då det är vanligt att personen liven har en psykiatrisk problematik
Vid Msskiftet bildndes VIN-gruppen En grupp som har en representant med fr{m Verksanli1et Myndighets alla
enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relnlion . Gruppen träffns regelbundet
och hnr hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara niir ett ärende nh.1ualiseras på någon av
enhetema Gruppens medlerru11ar hm biide en konsultativ och en operativ roll I gruppen films även personalmed
fi·i\n Verksanli1et Socialt stöd.
På enhet Barn och familj tnr socialsekreterare emot ansökningar och am11älmngar rörande misstanke om att bam t~1r
illa i iildern 0-17 nr och unga vuxnn 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föriildrmollen _
Socinlsekreteramn utreder och beviljnr vid behov bistånd enligt Socialtjiinstlngen, SoL Utredningen knn mym1n ul i
en ansöknn om vård enligt Lng med siirskilda besWmmelser om vård av unga, L VU, som lönmas till
lörvnltningsriitten för prövning Socialsekreterama följer iiven upp och omprövar kontinuerligt beviljnt bisUmd l-lär
fi1ms ocksil familjecenlrnlen
Pt1 enhet Försörjningsstöd handliigger socialsekreteramn nnsöknn om försörJningsstöd och arbetar aktivt med att
den söknnde skn bli sjiilvl('>rsörymde genom arbete altematiYt U1 den ersättning som tir möjlig vin annan huvudmnn
s{lsom Försäkringskilssan Socinlsekretcrnma har ii ven en viktig funktion genom att uppmiirksnmma om det till
exempel finns en missbruksproblematik hos den cnsk.ilde eller om i'öriildrnmn önsknr stöd i sin föräldrarnll
altemati\t m1miila till enheten Bam och bmilj om det tinns m1sstnnke all barn far illn 13udget- och skuldnidgiming
samt dödsbohimdliigg.mng hiir till enheten
Niir det giiller fami1_1criittslign tirenden sfl handliig.gs tirenden diir l(iriildmr m le iir g.ii'ta men överens g.tillnnde
litderskap och vttrdm1d m hnndltiggare pt1 Socinlt_1iinsten i J lerrljunga ()\Iiga l(nniljcriiltslign lirenden hnndliiggs a\
linniljeriillen pt1 Socinlt_iiinsten i Borils
Samtlign handliiggare ska \ara \iii fört)()gna med aktuell lngstii'tnmg tnom sitt omrödc Förutom ovan niimndn lagw
st1 ska hnndliiggm nn, beroende pö 'ilkcn enhet de arbctnr pa, mer el! eJ mm dr c ii\ en vm a insn ltn i F öräldrn balken,
FB, Lag om psvkintrisk t\·ångsYard, LPT, I-Hi l so- och SJUkdrdslagen. J JSL och Clirentlighets- och sekretesslagen
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Centralt stöd
Centralt stöd består av tre del enheter: Staben, bemanningsenheten och ndmmistrationen . Stnben är en stödl'unktion
till de olikn verksnmhetema inom socinlförvaltningen och förser nlimnden med information och beslutsunderlng
Stnbens huvuduppgifter är ntt omvtirldsbevnkn samt på uppdrag av förvnltningsledning utreda och bereda tirenden .
Bemmmingsenheten stöttar enhetemn med rekrytering och tillsättning av linwikarier på tommn pnss_
Administrationen arbetnr med nvgifter, arkiv samt fnrdtjänst
Alkoholhandlnggare tillhör Centralt stöd men vin nvtal köps

~jänsten

av Socialtjänsten i Lidköping.

VJrd och omsorg
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till frnmst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självsttindigt
liv Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsnts och hjnlpmedel) dagverksamhet
för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksnm_het Då behoven inte kan tillgodoses i den
ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och
Hälso- och sjukvårdslagen samt kommw1ala riktlinjer som reglerar slödeL
Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende_
Enheterna leds av åtta enhetschefer Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

Socialt stöd
Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionhinder samt Verkställighet. På socialt
stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.
Kommtminvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt
lagen om stöd och service för vissa fimktionshindrade (LSS) Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad enligt LSS, en servicebostad enligt LSS samt ett antal
ärenden gällande personlig assistans enligt LSS.
Enheten för sysselsättning limehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksmnl1et Den förstnänmda syftar till att
främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämncia er~juder sysselsättning för personer med
beslut om daglig verksamhet enligt LSS.
Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både
biståndsbedömda insatser såsom vuxen behandling, boendestöd, fnmiljebehandling och li1satser för målgruppen
ensamkonunande barn och ungdomar, HVB EKB HVB verksamheten tir dock helt avvecklad under 2018 och from
augusti 2018 bedriver kommw1en enbart Stödboende för målgruppen ensnmkommande_ Enheten inrymmer även en
öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning samt introduktionsenheten för nyanlända .
Introduktionsenheten arbetar mot målgruppen nynnlända vuxno och bamfnmiljer
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Antal folkbokförda 65+

2 200

2 246

2 264

2 318

Antal folkbokförda 80+

559

565

586

598

Antal säboplatser

81

77,3

91

91

Antal korttidsplatser

9.8

9,0

8

8

64 266

64 422

64 000

65 000

Antal personer med pers ass SFB

15

15

16

15

Antal personer med pers. ass LSS

8

7

9

7

Antal hemtjänsttimmar

Antal dygn placeringar barn (exkl EKB)
Antal dygn placeringar vuxna
Antal biståndsmotta are

Andel Inv 80+ i särskilda boenden
Kostnad särskilt boende äldreomsorg krlinv 80+

538

832

l 480

l 500

2 369

2 843

3 135

3 000

169

179

180

180

11,4

Il, l

12,5

113 760

126 285

135 172

23,5

25,1

22,7

Kostn hemtjänst äldreomsorg krlinv 80+

81 415

90 464

79 762

Kostnad äldreomsorg kr/inv

13 028

14 575

12 025

-0,6

7,4

Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende

Nettokostnadsavvikelse ÄO%

0,62

0,62

0,72

4 133

4 337

5 853

-l ,2

-6,0

Kostnad IFO kr/in v

2 932

3 739

4 513

varav kostnad bam och ungdomsvård krlinv

l 178

l 840

2 032

628

681

771
l 351

Andel invånare med insats enligt LSS
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/in v
Nettokostnadsavvikelse LSS %

varav kostnad missbruksvård kr/inv
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/in v

948

992

Nettokostnadsavvikelse IFO %

-l. l

23,0

5
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Vad händer i verksamheten under 2019?
Nämnd och förvaltmngslednmg
l januari tilltriidcr en ny niimnd FörvaltningsleJningen kommer dörför anordna en utbildning !'ör ledamöterna sö dc
liir känna de olika verksamhetsomrödcna och lagrummen St)J11 niimndcn ansvmar för
En handlingsplan för att implementera digitaliseringsstrategin ska m betas li-mn samt att arbetet med att digitalisera
förvaltningen behöver förstärkas, via bland annat c-tjänster Arbetet med heltid som norm kommer fortsiittn
Processkartläggning av de olika processernn inom förvaltningen kommer att fortsiitta _

Myndighet
I september 2018 tillsattes en enhetschef för Verksamhet myndighet med syfte ntt arbetsledningen ska komma
närmare medarbetarna och verksamheten. Under ör 2019 kommer myndighet att fortsätta utveckla verksamheten
och fn till ett samarbete mellan enheterna så ntt medarbetarna käm1er att de alla tillhör en gemensam verksamhet
Ett arbete som blivit försenat på gnmd av svårighet med alt rekrytera socionomer. Vi har under år 2017 och 2018
haft konsulter som tiickt upp på de vaknnser som vi hart men en konsult förvaltar och gör sitt uppdrag medan
anställd personal utvecklar och är mån om att få en arbetsplats med fungerande mtiner och utvecklingsmöjligheter.
Förhoppningen är att dc medarbetare som nu iir pti plats ska trivas och stanna på sina tjänster di\ kontinuitet är
viktigt i socialt arbete framför allt när det giiller arbetet med bnm och deras familjer Verksamheten kommer
fortsätta att vara nogsanuna vid placering av vuxna och bam och ii ven väga in ekonomiska aspekter vid val av
placering på hem för vård eller boende, I-NB, och familjehem . Dock ska/måste vi enligt !kap 2§ Socialtjänstingen
alltid utgå från barnets bästa vid val av placeringsform och -hem. se även SOU 2016: 19.
De ensamkommande barnen, EKB, som kom under 2015 bözjar nu bli eller är vuxna. Arbetet med dessa tmga
vuxna går in i ett nytt skede där utbildning och arbete är i fokus. Hur det blir med nya gymnasielagen är i nuläget
oklar, då den tillfälligt är stoppad. De unga vuxna som blivit beviljade stödboende, fortsatt boende i familjehem
eller på hem för vård eller boende, HVB, liksom de barn som är beviljade placering i familjehem följs kontinuerligt
och deras bistånd omprövas minst varje halvi\r silsom mmnt bistand som beviljats enligt socialtjänstlagen.

Centralt stöd
Förutom ordinarie arbete konm1er arbetet med att digitalisera pflbörjas, bland nnnat genom ntt automatisera delar av
avgiftsprocessen, samt ntt utvecklingen av Viva fortsättas _ Arbete med processkartläggningar kommer fortsätta
under 2019 inom ett antal områden. Arbetet med uppföljningar tillsanm1nns med enheternn konm1er fortsättas och
förbiittras.
Rekrytering av nya limvikarier är en viktig uppgift di.ir bemmmingen och enhetscheferna tillsmnmans behöver
arbeta för att locka personal till Herrljunga lnlormationsaktiviteter kommer Jortsiitta under 2019 för att göra
medborgama medvetna om vad kommunen kan erbjuua

VJrd och omsorg
Verksamheten konu11er implemenlew en del viiiHirdteknologi uneler 2019, bland mmat e-tillsyn i ordiniirt boende,
nvckelfna lös i ordiniirt boenue samt in!'örande m· Viva /\pp !'lir hemtjänst och hemsjukv{trds personal
Heltidsprojektet fortlöper under 2019 inom hemtJiinsten i Ljung samt i Hemgttruen omv[trdnad Projektet avslutas
med en utviirdering i slutet av december m{mad
En Ö\'crs~·n om kartliiggnmg av befintliga kompetenser mom \'[trd och omsorg gcnnm!'örs Kartläggningen bln
grunden l(ir att t:'t fram en httllbar kompetensut\·ecklingsplan för befintliga och kommande medarbetare l samband
med (iversynen giirs iiYen en analys <tv möjlighet till uppdelning a' hdlntliga hcmtjiinstinsatser mellan service och
omsorgsinsatser utifr{m nuvarande personalstYrka och utbildningsliige
En utredning !'ör ntl kunna in l'öra RAM beslut inom hemlJiinslen genomförs under de första m{madema
/\Ila enheter fortsiiiler vidareutbildningen med Demens ABC 2 BPS]) implementeras fulltut i al lit verksamheter
cliir behovet a\ anviinclning rinns
()

Bilaga l SN § 91/ 2018-10-02

!'lanen iir all stöd i ordintirt boende verksamhet ilyttm in till befintlig<~ Wg.enheter mom et l a1 siirskiiJa boendena 1
]-JenlJLillfW

Socialt stöd
Den sWrsta förändringen inom Socialt Stöd som p[l\·erbr 1 erksmnheten under 2019 sker under 2018 Jiir samtlig<J
tre HVB hem <Jvvecklas och kommunen enb<Jrl lx:driver Stödboendevcrksamhet för ml!lgruppen ens<Jnlkommande
bam Avvecklingen har resulterat i en minsbel cnhetschelsljiinst diir fyra enheter blivit tre, ett arbete i <Jtl forma ny<J
Socialt Stöd konm1er fortsiilt<J under 2019 Pt1 Sysselsiittning har ett minskat <Jnt<Jl deltagare p<i
arbetsmarknadsenheten effekten <J V minskade mtiikter pa sikt nagot som också kommer fa etTekter på enheten .
Utifrån förlindringarna konm1er ett arbete meJ att se över samordningsvinster internt inom Soci<Jit Stöd att påbörj<Js
uneler hösten 2018 och fortstitta 2019
Funktionshinderverksamheten arbet<Jr aktivt med <Jtl rastställa basrutiner och att kompetensutveckla
personalgrupperna.
I övrigt kommer fokus för Socialt Stöcl varapa visionsarbctet. Socialt stöd har tagit fram ett nytt material ch'ir
konununens vision, det strategiska målet, inriktningsmi\1, prioriterade mid samt socialförvaltningens värdegrund iir
med för att skapa en tydligare målbild och komma niirmarc målarbetet Även uppföljningar och utviirderingm
utifrån målarbetet i arbetsplanema iir inplancrade .

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram
Nämnd och förvaltningsledning
Under förvaltningsledningen finns en butTert tmdanlagd för oförutsedda hiindelser. Verksamheterna
ungelomsmottagningen och Bamahus flyttas till förvaltningsledningen.

Myndighet
En mindre orgnnisntionsföriindring gjordes under sommaren 2018 limebärande att en tjiinst som enhetschef
u1riillades. Tjiinsten som l :e socialsekreterare kommer att hållas vakant tills vidare, då medel saknas i budget till att
anstiilla en eftcrtriidare Att ett led som enhctschcJ' inrättas på Verksamhet myndighet i1mebiir att medarbetare och
arbetsledning ft1r niim1are till varandra, vilket gngnnr verksamheten
Det finns ett iisbnde om att utöka med en tjiinst som soci<Jlsekreterare pö enheten Barn och familj . Enheten hnr icbg
3,5 tjiins! i budget Om mte medel tillskjuts till l'ltcrlignrc en tjiinst mastc verksamheten ses över, vilket inneblir risk
för all myndighetsutövningen giillanJe bam och deras 1:1miljer blir lidande och att riittssiikcrheten u1tc kan
garanteras sasom n!! utredningstiden ht1lls och att tirenden handliiggs skyndsamt Det ligger i sakens natur att akuta
tirenden sa som anmtilningar om bnm som \'ar illa m öste priori lems. vilket innebär all ii renden sa som kontakten med
placerade barn, omprövning och öYcniigandc al' msatser far s![J tillbaka med risk all Iii kritik Ji·im IVO
Frön l janum i 20 19 hör budget- och skulddclgi \ni ng, dödsbonnmtilan och Je lar a\ aJmmistra!JOnen till mvnJighet
Alkoholh:muliiggningen J1yttas till centmit stöd 1-'tJmiljeccnlHJicn !lyttas till nwndighet tran socialt stöd

Centralt stöd
2019 kommer Budget- och skukir{Jdgivning, diiJslxxmmii lan och delar a v aJmmistrationcn Jl vttas över l il l
myndighet och alkoholhandliiggning tillkommeJ till centralt stöd

VJrd och omsorg
Alla enheter mom \[nd och omsorgs 1crksamhct nnpnssar s1g efter tilldelad huJgeL det kan innebiira
OJg.anisatonska t()riindring.ar och attmer krn1 sttills pt1 samnrbcte mellan cnhclema UtiJr{m tilldelad budget bchö1·er
1 erksnmhetcn se över möj lighcternn ti Il all arbeta smartare och an viinda mer 1 iii JlirJteknologi Flytten av stöd i
oruiniirl boende blir el l mast e \(ir all\ erksamhctcrntl ska kunna g[J ihop ekonomiskt ulan att personalstvrkan ska
behö1 ~ mm ska s l·lcmsjuk\·{Jrclscnhctcn hchiiYcr genomlvsas och ses ö\'CJ om enheten har den funktion som iir tänkt
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la ihop sommnren ulan att hyra

eller om det finns andra niternativa lösningar En stor utmaning blir att
bemmm ingssjuksköterskor.

in

Socialt stöd
Socialt stöd nrbetar med att hitta samordningsvinsler internt för att fortsättn bedriva utvccklingsnrbcte samt att
kunna verkställa basuppdragen Socialt stöd har äsknl om 0,5 fw till fi.m"-'tionshinderverksamheten 2019 cl'ir
utökningen behövs för ntt täcka bemmmingskmvet Enheten ser över hur bebovet kan lösas internt om den äskade
ramen ej tilldelas. Hela socialt stöd arbetar ocksfl nktivt med att hittn samordningsvinster internt för att fortsätta
bedriva utvecklingsarbete samt att huma verkstälin basuppdragen. Inom enheten Sysselsättning är det främst
minskade intäkter för legoarbeten som pflverkor budgeten negativt även där ser vi över samverkan med myndighet
för ntt säkerställa att personer med beviljnt ekonomiskt bistånd och som kan vara delaktig i en arbetsmarknadsinsats
på arbetsmarknadsenheten också är det. Inom Verkställighet ser budgeten ut att tiicka det gnmdläggande behovet
även 2019. Ett förslag somligger ytterligare framflt i tiden är att utöka med en behandlnre inom verkställighet för
att kwma täcka in fler inom målgruppen snmt ntt arbeta förebyggnnde. Familjecentralen flyttas till myndighet.

M~l
Inriktningsm§l och prioriterade m§l
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
1

lPl'im·itcr·at
. . mål

~ Må lindlimfor
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l
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-
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2019

: M1'il
·. 2020

--

~

-

100%

-

100%

100%

;, Mal

<O

l

. 2021

-

-

-

..

Öppna jämförelser äldreomsorg. Förtroende för
personalen inom Hemtjänst
och säbo

90%

()ppna jiimförelseräldreomsorg Delaktighet i
utförande och tid inom
Hemtjiinst och siibo

73%

SoL och LSS avvikelser pil
grund av utebli\'en insats
mi nskar

25 %

28%

28%

27%

27%

3.7

3.8

3.8

3.8

3.8

Jn g i:ir nöjd m ed min
nmmamle nrbc lssituation
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l 2017

l

-

l :l En välmående verksamhet
skall präglas av ett
hälsoträmjande
förhållningssätt som skapar
tryggbet och delaktighet.

-·

·MiU

',Prog
' 2018

l Bol"'l

100%

Utf86% Utf87% Utf87% Utf87%
Tid47% Tid 51% Tid 52% Tid 52%
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2. Herrljunga kommun är en liingsikllgt hållbar kommun/

hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar
trygghet och delaktighet

J. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla/

3: l En välmående verksamhet Bra rutiner ntir nya
mednrbetare börjar
skall prägh.1s nv ett
hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar
trygghet och delaktighet
Öppna jämförelsertilclreomsorg. Andel
enskilda/närstående som
upplever ett bra bemötande i
kontakten med personal inom
hemtjänst och säbo

3,4

3,5

3,7

3,8

3,8

91%

100%

100%

100%

100%

3:2 Förbättra
integrationsarbetet med
positiva effekter på
samhällsutveckling genom
medverkan och delaktighet a\·
anställda och medborgare

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv/

skall präglas av ett
hälsolrämjande förhflllnings siilt
som skapar trygghet och
delaktighet

9

försörjningsstöd till egen
försörjning (avslutat
försörjningsslöd)
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5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

under en rullande trenrsperiod
uppgå till 2% av konummens
intäkter, skatter och generella
bidrag.
51%

5:2 Investeringurna ska över en
Avvikelse från
rullande femårsperiod finansieras investeringsbudget
med avskrivningsmedel samt
årens resultat.

0%

0%

0%

0%

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet
;.P•·ioJ•it.cm(fl!ål;" -··r.:•.
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6: l sjukfrånvaron ska minska

.r__J =

-

- sjukfrånvaro %

_ _ _L__·

-

l'M·w· 1~~~n M•II.;~

J: ztn. ~ _· z~~~~- _,.~~19 ·_j. ~~~--. .\'~~~~ .
7,9%

7%

6%

5%

5%

29

35

30

25

25

Andel heltidsanställda %

48%

55%

60%

65%

70%

Andel medarbetare som iir nöjda
med sin sysselsättningsgrad.

92%

93%

93%

93%

95%

Antal personer som har fler än 5
sjukfrånvarotillfällenlår
6:2 Andel heltidsanställda ska
öka

1v... g

Aktivitetsplan
Nämnd och förvaltningsledning
För 2019 har förvaltningsledningen en plan för hur man kan arbetn med de som är hingtidssjukskri,·ning. som stt
snkta skn börja konum1 tillbakn i arbetet Det iir beslutat att tillsiittn en trivsel- och aktivitetsgrupp som ska planem
aktiviteter för de nnstiillda som en del i ntt förstärka VI-känslan Arbetet med heltid som norm kommer fortsiitta

Myndighet
Tillsmnmans sket vi inom respektive enhet i Verksamhet myndighet arbetn fram
o vilka ml1etsuppgifter som ska utföras
o vilket resultat som ska uppnås med arbetet
o om det finns s,'irskilda sätt som arbetet ska utföras på och i sft fall hur
o vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras ntir tillgänglig tid inte riicker till för alla arbetsuppgifter som ska
ulförns och 'cm de kan viinda sig till för att fö hjälp och stöd för att utföra arbetet

Centralt stöd
Enheten kommer fortstitta med processkartläggningar som ett steg i arbetet med en viiimående verksamhet Finns
det tydligt vem som ansvarar t<.'>r vad och hur processen blir det tydligare och förhoppningsvis bidrnr det till en mer

JO

a
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välmaende verksomhet för såväl medarbetare som
över griinsema som en del i delta arbete med

brukar~..:

J:nheten kommer fortsätta med

d~..:t

interna sammbctct

Vt#rd och omsorg
Enheterna liigger stor vikt pa ntt nrbetn tillsmmmms med ett inkluderande sätt och skapa gemenskap som ska
genomsyra hela vf1rd- och omsorg. Socinltjänstplanen ligger i grund till vårt arbete och ska vm a ett levande
dokument ute i enheterna Hela vård och omsorg sko jobba med VI känslan genom all arbete med feed forward
Utmaningen ligger bos allamed förändrade arbetssiitt, cL.'ir samarbetet ska koncentrera sig pillösningsfokuseml
arbetssiitt, cL.'ir arbetsgrupperna jobbar utifrån att nii önskade framtida tillstånd och inte ge utrynm1e till negativ<J
saker som redan har hänt.
Samarbetet med <Jrbetsförmedlingen fortsätter genom att tillhandahålla extratjiinster och sprökpraktik::mler
enheter

1

v[~ra

Enhetscheferna jobb<Jr <Jktivt vidare med frisknärvaron och <Jtt förebygga sjukskrivningama p{! grund av arbetsmiljö
Hela vård och omsorg ska genomsyms av att kmma ge till våra brukare en "sömlös" vård båda när Jet gäller intemt
och extemt snm<Jrbetc. lnformationsm<Jterial ska vara tillgängligt till våra brukare och medborgama 1 kommunen

Socialt stöd
Socinlt Stöd hm tmder våren påbörjnt ett visionsnrbete och formnt en egen vision, "Växtkraft för alh' utifr{m
kommunens övergripande vision "Våg<J- Vilja- Växa". I visionsnrbetet ingår det strategiska målet, inrikiningsmålen
och de prioriterade målen snmt socialförvaltningens värdegrund. Visionsarbetet kommer tmder hösten ntt tryckas
och fä en layout med hjälp nv kommtmens kommunikationsenhet där socialt stöd får ett material som kommer
genomsyra möten med medarbetnre och fungera som en påminnelse i vardagen om visionsarbetet och
måluppfyllelsen Socialt stöd har planerat in uppföljningnr och avstänmingar som fokusområden i höst för att
konm1a närmare arbetet med målen nu och framåt.

Ekonomi
Sunm1or enligt KF beslut juni 2018 ink! fördelning nv lönepott 2018 samt kapitalkostnadspott 2019

Budgetförutsättningar
~Onnu'c1c
.

.,-

-Summa', E,· IUl't)'tlUgnnde

, __ (tln)

Lönerevidering. 20 18

_

_

3 992 varav 2 895 ingår i rev budget 2018

Poliiisko prioritcring.nr
Nationella beslut
Prisuppriikning.
Volymförändringar
Avriikning Yolymföriindnng 2017
Kapitnlkostnndspott 2019
Ramviixling.nr

Totalt

l!

19 Missbruk av spel om peng.m
l 003 Intern & extem prisupprökning
513 Prognos demograllföriindring
-2 154 Utiall demogratlförändring 2017
-266 Berliknade kapitalkostnader 2019
O

~-------------------~-------+------

3 107

-

l
]
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Drift
l budgetförslaget frun KS/KF films ingen ramtilldelning gällande aren 2020-2021 Dessa finns clirfiir inte med hiir
Samtliga kolumner tir exklusive tlyktingverksnmhet

Summa intäl<ter
3 Personalkostnader
4 Lokalkostnader, energi, VA
5 Övriga kostnader
6 Kapitalkostnad
Summa lwstnadct·
Summa Nettolwstnader

-36 726
154 166
12 996
63 165
259

-29 963
162 705
8 239
59 418
825

230 585
193 860

231 187

235 047

exkl flyktingver ksam het 60' ändra s i slutversionen

Förvaltningsledning
Myndighet*
Centralt stöd
V år d och omsorg
Socialt stöd*

Summa
Resultat

4 794
44 805
7 123
113 350
23 345
193 860
197 185
3 325

8 080
36 960
8 183
11 s sss
31 815
201 224
201 224

o

ex!'l fiykting 6lY ;,indras i slutversionen

Fördelning per verksamhet
Tnbell kommer i novemberversionen

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
En första fordelning har gjorts utifi·nn öYcrgrip<mde parnmctrar prisupprtikning internt och extemt samt löner
Verksnmhct Jlykting iir inte inriiknad i beloppen Buffert ptl 2 000 tkr linns plncernde under lorYnltningsledning

Okade intiikter nvgifter f()r kost hjtilper till alt fimmsiern behov i övriga förYnltnii1gen I-lagens nva nYdclnmg hm
tilldelnts hudget rör helår Budget för hyra Verkstadsgntan tir medriiknad.
Rnm\tixlingar som gjorts inom torvnitningen tir 11ytt av administrativa enheten ink! budgel och skuldsnnenng Il im
cen!Ialt stöd till MynJighel, alloholhnndHigg.ningen tir Jlyttad frimmmdig.hel till centmit stöd Kostnader för
Ung.domsmollngningen och 13amnhus flyttns frtm socialt stöd till förvnltningsledning. Fnmil_jeccntrnkn tlvttns lr{m
socialt stöd till mvndighet
Socia!l(in nitningen vrknde ii1för budgett1rct pn en rnmförsttirkning för ntt kmmn g.cnoml\ira nödvändign insi.ltScJ och
Mgi:irder i I<.m11 i.!V personnlförttitning ii1om tildreomsorg, utifi-nn det faktum ntt Yerksnmheten idag hnr samma
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bemanning som för ca 5 M sedan Ytterligare ah1ta behov som i dagsläget inte kunnat finansieras inom tilldela l
kon1111un bidrag:
•
•
•

Socialsekreterare
Demenssjuksköterska
Ökade volymer hemtjänst

•
•

Ökad bemam1ing servicebostad LSS
Ökade kostnader för placeringar IFO

Budget ensamkommande

varav uppbokade

l 416

Kostnader

31 648

Il 442

Nettoresultat

4 436
-4 436

3 249
-3 249

Tas från buffert
Summa redovisat resultat

13
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Investeringar
Investeringsbudget anlagen av KF juni 2018

Hagen
ombyggnad/nybyggnad
Hemgården ombyggnad

JO 000
3 03 J

Kontor
Inventarier SN

J 600

2 500

2 000

786

6 267

12 500

569

500

500

VivnApp
Nyckelskåp

409

Hagen etapp 5 förstudie

200

Inventarier
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler
beräknad avskrivningstid JO år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

VivaApp
Viva appen är ett arbetsverktyg som i1mebär att personal kan dokumentera hemma hos brukaren/patienten
beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 65 tkr Dessutom ökade årliga driftkostnader i form av
licenser ca 200 tkr.

Hagen/HemgJrden ombyggnad/Nybyggnad
Herrljunga kommun far en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Målbilden om
demenscentra på I-lagen gör att det är här utökningen av platser behövs .
För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper
Lokalresursgruppen hur tagit frmn en planbild med ntt bygga två etnpper pa H<1gen under 2019-2021 s<1mt
ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för <1tt dettn sb !vekas iir att personer som bor pti
1-lemgilrden tlytt<ls till Hagen när et<lpp 5 är klar.
Budgelen hanteras av Teknisb nämnden
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Förslag till kompletteringar
2018-05-16

Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Förslag till beslut:
styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera
kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig
bakom kompletteringen .

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykiskfunktionsnedsättning och personer med
missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och Sol. Från den l januari
2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till
kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser . Förändringar skrivna i rött.

Förslag till kompletteringar
Sida 1, Rubrik:
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol och droger och spel orn pen ga r.

Överenskommelsen gäller 2017-04-01-2020-12-31 .
Komp lette rad 2018-06-0 1 i enlighe t med nya b est~irmne!se:r i HSL och So! om spelm issbruk

Överenskommelsen ör ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.
Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:
Samarbete kring personer med missbruk
sedan den l juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälsooch sjukvårds/agen, HSL (16 kap. 3 §)och i socialtjänstlagen, Sol (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha
överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. ! enlig het
rned nya bestämmelser i HSI och Sol. fr;~p den 1 J<Hl ll i·JI i )(!l~~ j;irn:., ': ilils 1nissbuk av spe l om
pcnpr rncd annat mlssb r u k

Sida 6 punkt 3.2 Rubrik
Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel samt spe! orn pe tlfS<lr
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Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan
Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel on: pengar

*

ställningstagande- Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04
Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland kring personer med psykiskfunktionsnedsättning och personer med
missbruk och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16
Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde

Bilaga l SN § 97/2018-10-02
Herrljunga kommun
Intern kontrollplan 2019

Socialnämnden
Verksamhetsansvar
Risk l rutin/process/system
Rutinorienterade moment
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete
Myndighet
Socialt s/od
Vå1d och omsorg

Följsamhettill rutin
Vård och omsorg

Mynd1ghetsutövmng
Myndighet

Risk· och konsekvensanaTys medhandlingsplan vid
verksamhetsförändringar
Myndighet
Socialt s/Od
Vård och omsorg

J< ontrollmomerlt
Chefer använder de verktyg som
finns för analys och riskbedömningar, planerar och
genomför ~!gärder med ett
helhetsperspektiv - vilket framgär
av dokumentation
synpunkter och klagomål
missforMl/anden
vårdskada
Personal känner till och efterlever
rutmen
användande av privat
telefon på arbetstid
Uppföljningar och beslut sker
rättssäkert
for verksialid insa/sfim•s
J?ällande bes/u/
Pä lokal verksamhctsnivä eller pä
en övergripande, organisotorisk
niV~

chefer på alla nivåer
känner till rutinen
11pprauad• Risk- och
kons.?kvt?nsona/ysel;
dokltmt!Jilt!rad~ och

rt!dnvisadtt

Sl! skal C~ för risk och

räs~nlhghetsbeUömning

Ris k- oc h vl{senllighetsbedömning'
RxV=RV
3
6
2

Ansvar för kontroll och
rapportering
Politlker/Tiänsteman
~V\S/KvaiJ\etssamordnare

SAS;Kvalitetssamordnare

3

~

6

2

3

6

Enhetschef
SAS/Kva litetssamordnare

l e soci~Isekrelerare
SAS/Kv~lilelssamordnare

2

3

6

l'vi'\S/K va!Jtetssam ordnare

SASJ'l..: va!JLelssam ordnare

-
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Planering
Vård och omsorg

Mat och måltider
Vård och omsotz
Socialt stod. LSS

Skydds- och begränsningsåtgärder
Vdrd och omsotz

Hälsa och arbetsmiljö
Socialt stöd
Vård och omsotz

Planering för den dagliga
verksamheten på boendet
- den boendes behov av stod
laggs in i den dagliga
planeringen
<k n boende är delaktig
Mat och måltider på boende är en
central aktivitet under dagen Ibland
det enda som ger ett avbrott i
vardagen.
- mlinj/Jr mal och mållider
finns upprättad, clrväl
kand i verksamhet och
följs
- rutinj/Jr nattfastafinns
upp rattad, ar val kand i
verksamheten och f/Jijs
Rutiner för skydds- och
begränsningsåtgärder följs
enhetschefer och
sjukskoterskor är väl
fortrogna med rutinen
i dokumentationen
framgdr beslut om dtgärd,
samtvcke. uvpt/JlininK
Lagstiftningens krav på veckavila
följs
persona l fl1r den
lagstadgade veckavilan
som gtiller

2

-

3

6

SAS/K va litetssam ordnare

Enhetschef
MAS/Kvalitetssamordnarc
SAS/K valiletssam ordnare

3

-3

9

2

3

---;;

3

3

9

MAS/Kvalitetssamordnare
SAS/K valiletssam ordnare

Stabschef

____

,

2
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SIII HIO hl.hct• ui Vndl" for fel :

(hllliHJ Jik;

i\ fimh'cMHmolih. :
i\ liijlig,
S n n no lik~
1\•Jy~:kc i NOJ i t tO J ik;

Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
Risken är mycket liten att fel ska uppstå.
Det finns risk för att fel ska uppstå.
Det är mycket troligt att fel kan uppstå.
Det är mycket troligt att fel ska uppstå.

V:irdc (ll)
\ ':irdc ( l )

\

ht,l~

(,! )

\tu d~ (~ )
\ iinlc. { 1)

Väsentlighet= V-värde
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

FOr>wm hnr:
Luulr i~:
l\ n 11 uhm·~

All vild g:
allvnrlig:

1\ l y~kct

Är obetydlig för de olika intressentema och kommunen.
Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.
Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.
Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.

Viirll~ (Il)
\ ii rdc ( l )
Vilrdc· (7. )

\ ionlc . l 3)
\ % ·dc. ( .!)

Risk och Väsenllighetsbedömning (RxV=RV)
Multiplicera R-värde med V-värde =Risk- och Väsentlighetsvärde
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