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Plats och tid

Beslutande

Beslutande
Jimmie Stranne (SD)

Beslutande
Eva Larsson (C), ordförande
Anette Rundström (S), vice ordförande
Kitty Andersson (S)
Carina Fredriksen (S)
Inger Gustavsson (L)
Magnus Lennartsson (M)
Jan Knudsen (KV)
Ronnie Rexwall (KV)
Kerstin Zetterberg (KD)

Linnea Holm, Tf socialchef
Christina Mattelin , verksamhetschef
Jennie Turunen, verksamhetschef
Linn Marinder, controller
Helene Backman Carlsson
SAS/kval itetssamo rdnare
Moa Andersson, nämndsamordnare

Ovriqa deltaqare

Ljs. ers. [("ir

Jacob Brendelius (SD)

Margareta Yngvesson ( C)

Ej tjänstgörande ersättare
Harry Nilsson (S)
Anette Aleryd (L) §§ 60-68
Göran Lindgren (M)

Berith Källerklint
MAS /kvalitetssamordnare §§ 60-64
Mariana Andersson,
färdtjänsthandläggare § 60
Eva Martinsson, enhetschef hälsaoch sjukvård § 60
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Ronnie Rexwall (Kv)
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Sid 3

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

SN ~ 60

Socialförvaltningen informerar
Sammanfattning
Eva Martinsson, ny enhetschef hälso- och sjukvården presenterar sig.
Verksamhetschef socialt stöd/tf verksamhetschef vård och omsorg informerar 0111
nya enhetschefer inom vård och omsorg och inom socialt stöd:
• Arzim Zekaj enhetschef verkställighet (bö1jar 2019-09-30)
• Maarit Eklund Johnsson enhetschef Hemgården omvårdnad (började i
mars)
• Timo Sormunen enhetschef funktionshinderverksamheten (började i maj)
• Rickard Larsson enhetschef hemtjänst landsbygd (började i januari)
• Alla enhetschefstjänster på socialt stöd och vård och omsorg är med detta
tillsatta.
Verksamhetschef socialt stöd/tf verksamhetschef vård- och omsorg informerar
om att ett gemensamt första ledningsgruppsmöte har ägt rum för verksamheterna
socialt stöd och vård och omsorg. Vid mötet framgick det att sommaren 2019 har
fungerat väl avseende vikarier med mera.
SAS/kvalitetssamordnare informerar om stimulansmedel/statsbidrag som
inkommit under sommaren. En längre återkoppling avseende statsbidragen
kommer vid socialnämndens sammanträde i oktober.
Tf. socialchef informerar om:
• Att ny socialchef Sandra Säljö börjar 7 oktober, fram till dess fortsätter
Linnea Holm som tf. socialchef.
• Jennie Turunen är tfverksam11etschefvård och omsorgschef fram till
årsskiftet.
• Information om flytt av korttiden.
• Genomlysning av hälsa- och sjukvård.
• Arbetsplatskartläggningsintervjuer pågår för verksamhet myndighet.
• Jurgita Jonson har avslutat sin tjänst som enhetschef på myndighet, för
närvarande går verksamhetschef myndighet Christina Mattelin in och
täcker upp.

Färdtjänsthandläggare informerar om färdtjänst.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes srgn
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Sid 4

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

DNR SN 49/2019

SN § 63

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2
Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna
rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning
till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Aldreomsorg: Tre gynnande
beslut om särskilt boende. Inget beslut verkställt. Väntetiden hittills är mellan ca
3-5 månader. Funktionshindermnsorg: Två ärenden gällande anvisad
sysselsättning. Verkställighet sker på arbetsmarknadsenheten I ett ärende har
enskild ej kommit till verksamheten ännu och i det andra ärendet prövas en
annan, lämpligare form av verksamhet. lnchvid ochfamiljeo111so1g:
Fem rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj. Två brukare väntar på
verkställighet. Tre ärenden är verkställda. LSS: Sex rapporterade ärenden varav
två är verkställda. För de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga
personer/familjer som matchar brukarnas behov. Det har under våren ej funnits
möjlighet till köp av plats på korttidshem i närområdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-08
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2019-06-30

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2019-06-30 till
handlingarna

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag til I beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
I. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 201906-30 läggs till handlingarna (bilaga I SN § 63/2019-08-27)

Justerandes srgn
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Sid 5

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

SN § 64

DNR SN 77/2019

Halvårsrapport avvikelser 2019

Sammanfattning
Inom socialförvaltningens verksamheter rapporteras avvikelser enligt
socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ,
LSS samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Rutiner för avvikelserapportering
finns upprättade. För att minimera att missförhållanden och vårdskador sker
krävs att händelser uppmärksammas, att orsakerna till händelserna analyseras och
att det sker ett systematiskt arbete för att förebygga att liknande händelser, så
långt det är möjligt inte sker igen. Under första halvåret 2019 har totalt I 002
händelser rapporterats. Det är en marginell ökning med 6 avvikelser jämfört med
halvåret 2018 . Ökningen ligger främst på fal I incidenter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-10
Halvårsrapport 2019 - Sammanställning av avvikelser

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Förvaltningens förslag till beslut att Socialnämnden godkänner
Halvårsrapport 201 9 gällande förvaltningens avvikelser under första
halvåret. Informationen läggs till handlingarna.

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

Socialnämndens beslut
I. Hal vårsrapport 2019 gällande förvaltningens avvikelser under första
halvåret godkänns och informationen läggs till handlingarna.

Justerandes s1gn
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SOCIALNAMNDEN

SN § 65

DNR SN 43/2018

Minskat kommunbidrag socialnämnden 2019

Sammanfattning
Enligt SKLs prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag, som släpptes
den 15 februari, så finns det en negativ differens mellan budgeterade intäkter för
skatter och generella statsbidrag motsvarande 3 610 tkr. Kommunfullmäktige har
därför beslutat att minska kommunbidraget för 2019 med 3 610 tkr totalt för alla
nämnder.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att socialnämndens kommunbidrag 2019
minskas med l 372 tkr från 201 436 tkr till 200 064 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 l 9-06-27
Kommunfullmäktige§ 85/2019-05-14

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut :
• Revidering av socialnämndens budget 2019 godkänns.
Margarets Yngvesson (C) yrkar på att beslutet ändras till att socialnämnden har
mottagit informationen avseende minskat kommunbidrag för socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Margareta Yngvesson (C) förslag antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har mottagit informationen avseende minskat
kommunbidrag för socialnämnden och lägger den till handlingarna.

Justerandes s1gn
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Sammanträdesdatum
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SOCIALNAMNDEN

DNR SN 7/2019

SN § 66

Månadsuppföljning per 2019-07-31
Sammanfattning
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 1 700 tkr per 2019-07-31

Summa
Nämnd
F örva 1Ln ings 1
cdnin'
Summa
Fiirvaltnings
lcdnin"
Mvndi •hct
Summa
M:vndi 'het
Centralt stöd
Summa
Centralt stöd
Vård och
omsorg
Vård och
omsorg
Vård och
omsor
Vård och
omsor
Vård och
omsor
Vård och
omsor
Vnrd och
om sot
Vård och
omsor
Vård och
omsorg
Summa
Vård och
omsorg
Soci'1 It stöd
Socia It stöd
Socialt stöd

Justerandes s1gn

Förvallningslednin

-791

-1 350

22

7 5G9

I 700

752

7 569

1 700

752

38 792

-2

:mo

-280

38 792

-2 300

-280

7 800

I 100

62)

7 800

1 100

612

41 825

500

- I 254

951

-250

-97

Hemtjänst
Herrliun a tätort

4 711

100

86

Hemtjänst Ljung

938

:mo

-17

7 421

-200

-75

20 581

100

-132

14 625

-100

-47

18 696

-1 200

- I 147

8 058

0

-113

117 806

-750

-2 7%

I 701
1 467
5 237

200
-550
50

-21
-876
-28 l

Myndi •het

Central\ slöd

Vård och omsorg
Hem~jänst

Herrljunga
Landsby~d

Stöd i ord.boende
Hagen säbo
Hemgården
demens
Hälso och
sjukvård
Hemgården
omvårdnad

Socialt stöd
Funkiionshinder
Verkställ i 1et

Utdragsbestyrkande
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Sid 8

Sammanträdesdatum

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

Fortsättning SN § 66
Socialt stöd

Ensamkommande

Socialt stöd

Sysselsättning

0
6

183
31
588

Summa
Socialt stöd

0

-171

-l 349

200

2014

EKB

0

-300

Resultat
flyktinggrupp

Prognos

0

-200

Belastar
bufferten

0

-200

varav
budgeterat

1243

-943

-943

-1 243

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-20

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

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

Socialnämndens beslut
I. Månadsuppföljningen per 2019-07-31 godkänns

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SN § 67

Sid 9

DNR SN 7/2019

Förslag på åtgärder med anledning av ekonomin
Sammanfattning
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
åtgärder med anledning av prognosen för 2019. Prognosen för 2019 efter juli är I 500 tkr inklusive flyktingbufferten. I denna prognos har förvaltningen vidtagit
följande åtgärder för att komma i balans med ekonomin:

Atgiinl
Inga inköp av datorer mer än akuta
Avtal med MiniMaria sluts inte förrän 2020
Vakant verksamhetschefstjänst
Vakanta enhetschefstjänster
F"o I,1 an de lll
" gar
.. der ar inte mcc lag1rn 1prognosen:
Å lelird

Summa
300 tkr
140 tkr
200 tkr
700 tkr

Summa

Handledning för VoO uteblir under hösten
Vakant enhetsch efstjänst

40 tkr
140 tkr

Följande åtgärder kommer vidtas men går inte att prognostisera vad de kan
.
b"ara fror besparin
. g:
inne
Åtgä rd

Säkerställa att övertid godk änns innan enl igt gäll ande regler
Geno mgång av beslut på myndighet
Se över schemaplanering genom bemanningsakademin (projekt via
personalenheten)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-23
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Informationen läggs till handlingarna
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker
Socialnämndens beslut
I Informationen läggs till handlingarna

Justerandes s1gn

Utdrags bestyrkande
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SN § 68

Sid 10

DNR SN 64/2018

Svar på motion: Motverka ofrivillig ensamhet
Sammanfattning
Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L);
"Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även 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 ensamma 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 att
motverka ensamhet . Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun alt äta
lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som ett led i ett
långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs".
Därför yrkar Liberalerna på: Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda
lunch till årsrika utanför boendet.
Socialförvaltningen och tekniska förvaltningen har tillsammans kollat på
möjligheterna att erbjuda lunch till årsrika på kommunens äldreboende. Idag
finns det lunchservering för allmänheten på Hagen med subventionerade priser
för pensionärer. På Hemgården och Stationsvägen 16 i Ljung finns idag inte
denna möjlighet. Förvaltningarna gör tillsammans bedömningen att det inte finns
möjlighet, i dagsläget, utifrån ekonomin att ha lunchservering på fler ställen än
på Hagen. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-05
Kommunstyrelsen § 81/2019-04-23
Socialnämnden§ 96/2018-10-02
Kommunfullmäktige § 116/2018-09-04
Motion inkommen 2018-08-20
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsl å motionen
Magnus Lennai1sson (M) yrkar på att socialnämnden föresl år
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad.
Inger Gustavsson (L) bifaller Mag nus Lennartssons (M) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att soci alnämnden bes lutar
i enigh et med Magnu s Lennartssons (M) förslag.
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
I Motionen anses besvarad
l·:xp<'dit·r i1 .. till :
Justerandes s1gn
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Sid 11

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

SN § 69

DNR SN 80/2 018

Diskussion Budget 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om budgetfördelning 2020. Budgetfördelningen
innebär att socialnämndens budget minskar i förhållande till 2019.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budgeten följande:
Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med
budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).
För att förvaltningen ska kunna ta fram ett underlag för konsekvensanalyser
behöver förvaltningen få en inriktning på vad det är nämnden anses ska förändras
i budgeten. Därför behöver en diskussion på nämnden föras. Syftet med
diskussionen är att ge förvaltningen en viljeinriktning från politikens sida
avseende budget 2020.
Förvaltningen presenterar budgetförutsättningarna och nämnden diskuterar
budget för 2020.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes s1gn
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SOCIALNAMNDEN

SN § 70

Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr

Medtleland~förteckning

DNR

Domar inkomna under
tidsperioden 2019-06-04- -201908-26
2

Protokoll från Kommunala
pensionärs- och
funktionshinderrådet 20 l 9-05-28

Postlista SN
2019: 19

3

KF § l 08 /2019-06-18 Svar på
motion - aktivitetscenter för alla
äldre i kommunen

SN 21 /2018

4

KF § 10712019-06-18 Svar på
motion om en kommunal strategi
och beredskapsplan för
mottagande av flyktingfamiljer
och ensamkommande barn

Postlista SN
2019:21

5

Mål och inriktning 2020 Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden

Postlista SN
2019:22

6

Skrivelse till socialnämnden
angående att Lärkhagen ska göras
om till korttidsboende

SN 75/2018

7

Avtal mellan Herrljunga kommun
och Västra Götalandsregionen om
patientnämndsverksamhet

Postlista SN
2019:18

8

KF § I 12/2019-06-18
Rapportering av ej verkställda
gynnande beslut SOL och LSS
2019-03-31

SN 49/2019

Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Sid 13

Sammantrcidesdatum

2019-08-27

SOCIALNAMNDEN

SN § 71

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-05-01- 2019-07-31
Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

Nr

Delegationsbeslut

DNR

Delegeringsbeslut - IFO,
fattade under tidsperioden
2019-05-01- -2019-07-31

Lista på delegerings beslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

2

Delegeringsbeslut - bistånd,
fattade under tidsperioden
2019-05-01- -2019-07-31

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

3

Delegeringsbeslut - färdtjänst,
fattade under tidsperioden
2019-05-01- -2019-07-31

Lista på delegerings beslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns

Justerandes s1gn

,(lt

Bilaga 1 SN § 63/2019-08-27

HERRLJUNGA KOMMUN
Social förval tn 1ngcn

20 19-07-08

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 1 enligt SOL och LSS 2019-06-30
SOCIALTJÄNSTLAGEN -SOL
Å.I dreom.mrg
Typ av bistånd
Särski It boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Datum för beslut Datum för avbrott
2019-01-19
2019-02-18
2019-03-25

Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Kvinna
Kvinna

Verk/avs 2 .

Individ
Vuxen
Vuxen

Kön
Kvinna
Kvinna

Verk/avs.

lnd1 id
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön

Pojke
Flicka
Flicka
Pojke
Pojke

erk s{nvs.
2019-03-05
2019-03-05
2019-03-05

Funktionsllinderomsorg
T::i::12 av bistånd
Sysselsättning
Sysselsättning

Datum för beslut Datum för avbrott
2019-02-07
2019-02-28

I ndil'id oc!t .fami{ieomsorg
Typ av bistånd
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj

Datum fOr bcs lul
2018-09-04
2018-09-04
2018-09-04
2018-09-12
2019-03-06

Datum för avbro tt

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS
H mulikappomsorg
J::y_p nv bistånd
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Kontaktperson
Ledsagarservice
Kontaktperson

Datum fQr beslut

Datum f-ör avbro tt
2018-10-01

2018-11-05
2018-11-29
2018-12-31
2019-02-28
2019-03-19

lncl1v1cl
Vuxen
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Pojke
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Verks/avs.

2019-05-14
20 I 9-06-20

I tjänsten
Helene Backman Carlsson
SAS/Kval itetssamo rdnare

1
13cslut iir, per delinition. vcrkstiilld11 om vcrkstiillig.het har skelt inom 3 (tre) månader l'rlm hcslutsdalum.
: Datum lt\r 1·c1ksliilll beslut eller uYslulat av unnnn 01sak vid datum for rapportering. till Inspektionen l(\1 1·{11d o..:h
omsorg, IVO

