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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 

av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 

ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  Kommunen lever upp till kom-

munallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inget underskott från tidigare år 

att återhämta. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Utvärdering avseende 

den ekonomiska ställningen bör dock utvecklas. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är delvis  

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga 

målen för 2017 uppges helt eller delvis uppfyllda till 76 %.  Planerade åtgärder för att för-

bättra måluppfyllelsen saknas.  

Rent generellt saknar vi en samlad bedömning från Kommunstyrelsen sida huruvida 

Herrljunga kommun har en god ekonomisk hushållning eller ej.    

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för redovis-

ning av medel erhållna för flyktingverksamheten. Erhållna intäkter matchas mot faktiska 

kostnader för flyktingverksamheten gällande ensamkommande barn (EKB). Principen har 

tillämpats tidigare år för andra medel inom flyktingverksamheten innebärande att medlen 

balanseras över högst en femårsperiod. Avvikelsen redovisas öppet. I bokslut 2016 kvar-

stod 21,3 mnkr och under 2017 har netto 0,6 mnkr utnyttjas. Tillvägagångssättet strider 

mot god redovisningssed såsom uttolkat av Rådet för kommunal redovisning och ger ett 

resultatfel om drygt 20 mnkr, varför felet bedöms som väsentligt. Årsredovisningen ger 

inte en rättvisande bild över årets resultat och bör därför korrigeras före den fastställs av 

fullmäktige.  
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2. Inledning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-

ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 

redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 

av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inklusive. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

 sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning 

för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. 
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Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-

visningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som 

görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens/ 

landstingets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut-

gångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och 

landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som 

framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 

eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan.  

Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räken-

skapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2018-02-27 samt 2018-03-08 och till viss del 2018-03-12. Kommunstyrelsen fast-

ställer årsredovisningen 2018-03-19 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-

04-10. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 

 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelsen 
I KRL kapitel 4 anges att förvaltningsberättelsen ska innehålla: 

• En översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet med mera § 1. 

• Väsentliga personalförhållanden (bl a sjukfrånvaro) § 1a. 

• Samlad redovisning av investeringsverksamheten (investeringsredovisning) § 2 

• Förhållandet mellan utfallet och den fastställda budgeten för den löpande verk-
samheten (driftredovisning) § 3 

• Årets resultat efter balanskravsjusteringar samt detta resultat med justering av 
förändring av resultatutjämningsreserven § 3a 

• Hantering av balanskravet § 4 

• Utvärdering av den ekonomiska ställningen § 5 

• Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den 
kommunala verksamheten § 1 punkt 5 

• Utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts § 
5. 

I KRL kapitel 8 anges att det ska vara en gemensam förvaltningsberättelse  - även sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ingå, det vill säga de kom-
munala bolagen. 

I RKR 7.1 anges att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser. 

Nedan kommenteras några delar närmare. 

 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

3.1.1.1. Iakttagelser  

Översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet 

I förvaltningsberättelsen anges väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter 

räkenskapsåret. I den finansiella analysen framgår kommunens ekonomi under den sen-

aste femårsperioden.  

Väsentliga personalförhållanden (bl a sjukfrånvaro) 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas – det vill säga frånvaron speci-

ficerad på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Kommunen 

har som mål att sjukfrånvaron ska minska, vilket också varit fallet 2017 då sjukfrånvaron 

minskat från 6,4 till 6,1 %.  
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Förutom frånvaro lämnar den personalekonomiska redovisningen uppgift om möjliga 

pensioneringar inom 10 år samt olika personalkostnader etc. Personalpolitiska målen pre-

senteras senare i den övergripande måluppfyllelsen.  

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i årsredovisningen. Förutom en sammanfattande 

nämndsredovisning, framgår för större projekt upplysningar om ursprunglig budget, om-

budgetering, totalt anslag, bokslut och avvikelse 2017. För större projekt finns även upp-

gift om prognos för färdigställande såväl tids- som beloppsmässigt.  

Av en investeringsbudget om totalt 88,4 mnkr har 46,5 mnkr använts, vilket ger en utnytt-

jandegrad om knappt 53 %. Rent beloppsmässigt är det dock betydande belopp. Investe-

ringsbudgeten för 2018 uppgår till närmare 70 mnkr, exklusive eventuella ombudgete-

ringar från 2018.  Inför 2017 ombudgeterades 32 mnkr. 

Driftredovisning 

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i årsredovisningen. Av redovis-

ningen framgår budget (inklusive ursprunglig budget samt ombudgetering), bokslut och 

avvikelse för 2017 samt bokslut för 2016. Driftredovisningen avslutas med att visa sam-

bandet med resultaträkningen.  

I bokslutet uppgår nämndernas budgetavvikelse till sammanlagt netto ett överskott om 

6,4 mnkr, vilken är väl i samklang med delårsrapportens prognos om motsvarande be-

lopp.  Det är i princip endast Bygg- och Miljönämnden som visar avvikelse av betydelse 

gentemot prognos. Från ett förväntat underskott om 0,1 mnkr efter augusti månads redo-

visning har detta vänts till ett överskott om 0,9 mnkr i årsbokslutet. år.  I direkt anslut-

ning till driftredovisningen finns nu kommentarer och närmare finns i nämndsberättel-

serna. 

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Balans-

kravet uppfylls för år 2017. Inga underskott från tidigare år finns att återställa. Avsättning 

till resultatutjämningsreserv har gjorts med 12 mnkr. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

I den ekonomiska analysen redovisas och kommenteras ekonomiska nyckeltal. Redovis-

ning sker enligt den så kallade RK-modellen (Resultat-Kapacitet och Risk-Kontroll). Re-

dovisning sker oftast i femårsperspektivet 2013 – 2017 och kommateras även något 

framåt. Förvaltningsberättelsen innehåller inget specifikt avsnitt benämnt “Utvärdering 

av ekonomisk ställning” och det framgår inte hur Herrljunga står sig gentemot andra 

kommuner. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen omfattar delvis en beskrivning av den samlade kommunala verk-

samhetens organisation och verksamhet i enlighet med RKR 8.2. Det finns vissa analyser 

av resultat och ställning för den samlade kommunala verksamheten, men avsnittet kan 

utvecklas för att fullt ut motsvara rekommendationens krav. 
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Andra förhållanden som har betydelse för styrning och  

uppföljning av verksamheten 

I förvaltningsberättelsen redovisas Herrljunga kommun i ett Sjuhäradsperspektivet. För 

att utveckla redovisningen kan med fördel jämförelser ske med kommuner med likartad 

struktur. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även en miljöredovisning och en folkhälsoredovisning 

samt olika känslighetsanalyser.  

Pensionsredovisning 

I förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om kommunens totala pensionsskuld. I den 

finansiella analysen, not till balansräkningen och i redovisningsprinciper återfinns övriga 

uppgifter som krävs enligt RKR 7.1.  

3.1.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att redovisning-

en avseende utvärdering av den ekonomiska ställningen bör förbättras för att mer svara 

mot lagstiftarens intentioner. Upplysningar som bör framgå är ekonomin under ett längre 

perspektiv. De kommunala bolagen bör ingå och likaså kan jämförelser med andra kom-

muner göras.  Kopplingen bör göras tydligare till hur framtida utmaningar kommer att 

påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden. 

 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har i Budget och Verksamhetsplan 2017-2019 

antagit verksamhetsmål och finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt för att nå 

visionen Växtkraft 10 000.    

3.1.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning av kommunens finansiella mål som fastställts av 

kommunfullmäktige i budget 2017:  

Finansiella mål, fastställda av 
fullmäktige i budget 2017 

Utfall Måluppfyllelse, KS be-
dömning 

Det årliga resultatet skall under 
en rullande treårsperiod uppgå 
till 2 % av kommunens intäkter, 
skatter och generella bidrag. 
 

Skatteintäkter och gene-
rella bidrag uppgår till 525 
mnkr. 2 % kräver ett re-
sultat om närmare 10,5 
mnkr. Resultatet uppgår 
till 23,6 mnkr. 

Målet uppnås.  

 
Investeringarna ska över en rul-
lande femårsperiod finansieras 
med avskrivningsmedel samt 
årens resultat 
 
 
 
 

 
Årets resultat uppgår till 
23,6 mnkr och avskriv-
ningar till 19 mnkr, vilket 
ger ett investeringsut-
rymme om 42,6 mnkr. 
Årets investeringsutfall 
uppgår till ett värde om 
46,5 mnkr, vilket ger en 

 
Målet uppnås i femårs-
perspektiv. 
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Soliditeten ska inte understiga 70 
% 
 
 
. 
 
 

självfinansieringsgrad om 
91,6 % för det enskilda 
året 2017. För senaste 
femårsperioden är självfi-
nansieringsgraden 105,5 
%. 
 
I bokslutet uppgår solidi-
teten exklusive pensions-
åtaganden intjänade före 
1988 uppgår till 76,3 %. 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
Målet uppnås. 
 
 
 

Verksamhetsmål  

Drivande för verksamhetsmålen är kommunens vision ”Växtkraft 10 000” och därtill 

kopplade inriktningsmål. Den övergripande målsättningen är att Herrljunga kommun har 

10 000 invånare år 2020.  

Totalt finns sex inriktningsmål med prioriterade mål kopplade till sig varav ett är de fi-

nansiella målen kommenterade ovan. I tabellen nedan har vi kompletterat med vad som 

angavs som uppfyllt redan i delårsrapporten och inom parentes anges vad som prognosti-

serades i delårsrapporten för helår.  

Verksamhetsmål, fast-
ställt av fullmäktige i 
budget 2017 

Antal prio-
riterade mål 

Uppfyllelse-
grad i delår 

Måluppfyllelse, 
Kommunstyrelsens 
bedömning för 2017 

Herrljunga kommun är en 
kommun där det är gott att 
leva! 

8 3 helt 
5 delvis 

4 (4) helt  
1 (4) delvis 
3 (0) ej uppfyllt 

Herrljunga kommun är en 
långsiktigt hållbar kom-
mun! 
 

8 4 helt 
4 delvis 
 

4 (6) helt 
3 (2) delvis 
1 (0) ej mätt   

Herrljunga kommun har en 
tydlig och välkomnade VI-
känsla! 

11 2 helt 
7 delvis 
2 ej mätta 
 

2 (3) helt 
8 (5) delvis 
1 (1)ej uppfyllt 
0 (2) ej mätta 
 

Herrljunga kommun har 
ett dynamiskt och lokalt 
förankrat näringsliv! 

9 4 helt 
5 delvis 

4 (5) helt 
5 (4) delvis 

Herrljunga kommun arbe-
tar i enlighet med det av 
kommunfullmäktige fast-
ställda personalpolitiska 
programmet 

2 Uppges endast 
procenttal 

1 (2) helt 
1 (0) delvis 
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Som framgår ovan bedöms 15 – närmare 53 % - av 38 mål som helt uppnådda. 14 delvis 

uppnådda, det vill säga 39 %, fyra, 11 %, ej uppfylla och ett har inte mätts.  

 

3.1.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-

hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  Noteras 

skall att självfinansieringsmålet uppnås i ett femårsperspektiv. Kommunen har fortsatt 

omfattande investeringsbehov framöver. Ska det finansiella målet uppnås även framöver 

ställs krav på att kommunen har ett resultat som matchar detta. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är delvis 

förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga 

målen anges för 2017 som helt eller delvis uppnådda till 76 %. Vi saknar uppgift om vilka 

åtgärder som planeras att vidtas i syfte att förbättra måluppfyllelsegraden.  

Rent generellt saknar vi en samlad bedömning från Kommunstyrelsen sida huruvida 

Herrljunga kommun har en god ekonomisk hushållning eller ej.    

 

3.2. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina upp-

drag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den.  

 Iakttagelser 

I nämndsredovisningarna anges kortfattat nämndens ansvarsområde. Härefter följer ett 

avsnitt benämnt ”Verksamhetsbeskrivning” och därefter ”Ekonomi”. Den sistnämnde de-

len består av en driftredovisning på enhetsnivå som visar budget, utfall och avvikelse 2017 

och även utfall 2015 och 2016. Vidare kommenteras ekonomin. I de centrala direktiv vi 

fått del av efterfrågas en redovisning mer i linje med budgetdokumntet.  

 Bedömning 

Vi uppfattar redovisningarna som informativa, men ser det som angeläget att nämndernas 

redovisning är mer i linje med budgeten, exempelvis då det gäller underrubriker för att 

underlätta läsandet. Volym-/ och nyckeltal saknas.  

 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
 Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje delpost. 
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Årets resultat är positivt och uppgår till 23,6 mnkr (18,8 mnkr). Resultatet medför därför 

en positiv avvikelse mot budget med 11 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs 

för budgetavvikelserna: 

 Nämnderna lämnar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr. 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med 4,8 mnkr.  

Statsbidrag från Migrationsverket matchas mot faktiska kostnader för flyktingverksam-

heten gällande ensamkommande barn (EKB). Principen har tillämpats tidigare år för 

andra medel inom flyktingverksamheten innebärande att medlen balanseras över högst 

en femårsperiod. Se vidare nedan. Årets resultat påverkas netto med 0,6 mnkr. Avvikel-

sen mot god redovisningssed redovisas öppet. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Balansräkningen 

redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skulder per balansda-

gen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har vär-

derats enligt principerna i KRL.  

Vid granskningen av balansräkningen har dock noterats att Herrljunga kommun avviker 

från god redovisningssed avseende redovisning av statsbidrag hänförliga till flyktingverk-

samheten. Erhållna intäkter matchas mot faktiska kostnader för flyktingverksamheten 

gällande ensamkommande barn (EKB). Principen har tillämpats tidigare år för andra me-

del inom flyktingverksamheten innebärande att medlen balanseras över högst en femårs-

period. Avvikelsen redovisas öppet. I bokslut 2016 kvarstod 21,3 mnkr och under 2017 har 

netto 0,6 mnkr utnyttjas. Tillvägagångssättet strider mot god redovisningssed såsom ut-

tolkat av Rådet för kommunal redovisning och ger ett resultatfel om drygt 20 mnkr, varför 

felet bedöms som väsentligt. Årsredovisningen ger inte en rättvisande bild över årets re-

sultat och bör därför korrigeras före den fastställs av fullmäktige.  

Avvikelsen redovisas öppet. 

Under året har en övergång gjorts till komponentavskrivning. En genomgång har även 

gjorts bakåt i tiden – 10 år avseende större objekt. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är från och med 2017 uppställd enligt direkt metod. Justering av 

uppgifterna för föregående år har justerats. Redovisning med direkt metod är i enlighet 

med gällande rekommendation. Noter avseende löpande verksamhet saknas och överens-

stämmelse med övriga delar av årsredovisningen framgår inte när det gäller denna del. 

För övriga delar framgår dock överensstämmelse med övriga delar.  

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-

fattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. Vi har noterat 

smärre brister i kassaflödesanalysen. 
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Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen kan förbättras när det gäller noter och tilläggsupplysningar avseende 

sammanställd redovisning (transaktioner mellan bolagen och gentemot kommunen). 

Utöver felaktig redovisning av bidrag från Migrationsverket har även noterats redovisning 

av bidrag till statlig infrastruktur; redovisning av bidrag till cykelväg i Ölltorp inte sker på 

korrekt sätt (ej planenlig upplösning).   

 

 Bedömning 

Vår samlade bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undan-

tag för redovisning av medel erhållna för flyktingverksamheten. Tillvägagångssättet stri-

der mot god redovisningssed såsom uttolkat av Rådet för kommunal redovisning och ger 

ett resultatfel om drygt 20 mnkr, varför felet bedöms som väsentligt. Årsredovisningen 

ger inte en rättvisande bild över årets resultat och bör därför korrigeras före den fastställs 

av fullmäktige. 
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4. Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed.  

Vi bedömer att  

 årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans och det finns inga underskott från 

tidigare år att återhämta. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak inne-

håller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. Utvärdering avseende den ekonomiska ställningen bör dock ut-

vecklas för att mer svara mot lagstiftarens intentioner. 

 

 årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. Samtliga tre finansiella mål bedöms som uppfyllda.     

 med ledning av vad som framgår i årsredovisningen har vi ingen avvikande upp-

fattning avseende uppfyllelsegraden för verksamhetsmålen.  

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för redovisning av 

medel erhållna för flyktingverksamheten. Erhållna intäkter matchas mot faktiska 

kostnader för flyktingverksamheten gällande ensamkommande barn (EKB). Prin-

cipen har tillämpats tidigare år för andra medel inom flyktingverksamheten inne-

bärande att medlen balanseras över högst en femårsperiod. Avvikelsen redovisas 

öppet. I bokslut 2016 kvarstod 21,3 mnkr och under 2017 har netto 0,6 mnkr ut-

nyttjas. Tillvägagångssättet strider mot god redovisningssed såsom uttolkat av Rå-

det för kommunal redovisning och ger ett resultatfel om drygt 20 mnkr, varför 

felet bedöms som väsentligt. Årsredovisningen ger inte en rättvisande bild över 

årets resultat och bör därför korrigeras före den fastställs av fullmäktige.  

2018-03-14   

   

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 

 Inger Andersson 

Projektledare 
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Sammanfattning och revisionell bedömning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Herrljunga kommun har Norito AB genomfört en 
granskning av socialnämnden.  
 
Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Har socialnämnden säker-
ställt att det finns resurser och rimliga förutsättningar för chefer och medarbetare i ledande ställning 
att bedriva ett långsiktigt, systematiskt fungerande utvecklings- och förändringsarbete?  
 
Med hänsyn till revisionsfrågan och de kontrollmål som angavs i revisorernas projektplan har gransk-
ningen inriktats dels mot sådan långsiktig planering där socialnämnden även är beroende av samverkan 
med kommunstyrelsen, dels mot förvaltningens och verksamhetens operativa utvecklingsarbete. 
Granskningen genomfördes under september – oktober 2017 genom ett 15-tal intervjuer och granskning 
av olika styr- och uppföljningsdokument samt socialnämndens och kommunstyrelsens protokoll. 
  
Kontrollmål: Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende beho-
vet av utvecklingsinsatser? Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning av-
seende resurser för utvecklings- och förändringsarbete? 
 
Utifrån de delar vi granskat konstateras att det i nuläget saknas aktuella underlag som visar nämndens 
och kommunstyrelsens bedömning avseende behovet av långsiktiga utvecklingsinsatser inom social-
nämndens ansvarsområde och att varken nämnd eller styrelse bedömt resursbehovet för utvecklingsar-
betet. De underlag som nämnden lämnat vidare till kommunstyrelsen har varit av traditionell karaktär, 
d v s treåriga budget- och verksamhetsplaner, ekonomiska uppföljningsrapporter och verksamhetsbe-
rättelser, där det framgår vilken verksamhet som kunnat bedrivas. Vi bedömer att det finns stora behov 
av att klara flera långsiktiga utvecklingsfrågor och rekommenderar att nämnden tillsammans med sty-
relsen identifierar viktiga utvecklingsområden samt startar en långsiktig planering. 
 
Granskningen visar även att socialnämnden inte upprättat någon långsiktig plan eller gett förvaltnings-
ledningen i uppdrag att ta fram underlag för att påvisa långsiktiga utvecklingsbehov. Det nämnden gjort 
är flera försök till att skapa ett brett politiskt deltagande för framtidsfrågor inom sitt ansvarsområde. 
Nämnden har inte fått något gehör för initiativen, varken hos kommunstyrelse eller kommunfullmäk-
tige. Kommunstyrelsen har hänvisat till att behov av lokaler hanteras i den tio-åriga Lokalresursplanen 
(den senaste från år 2013) och att övriga frågor ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag. Inom kom-
munen finns ett ökat behov av bostäder och som en förberedelse i arbetet har Kommunstyrelsen bl.a. 
arbetat fram en ny Översiktsplan och antagit riktlinjer för Bostadsförsörjningen. Där framgår inget spe-
cifikt om behovet av bostäder för äldre eller för andra särskilda målgrupper. De bostäder som byggts de 
senaste åren eller planeras att byggas är tillgängliga/kommer att vara tillgängliga och åldersblandade. 
De kommer att ligga centralt med närhet till service och kommunikationer.   
 
Ett visst långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs med stöd från Personalavdelningen (PA). I kommunfull-
mäktiges personalpolitiska program framgår en övergripande vision att kommunen ska öka sin attrakt-
ionskraft som arbetsgivare. Kopplat till visionen hör två prioriterade mål, dels att sjukfrånvaron ska 
minska, dels att andelen heltidsanställda ska öka. För målet om sänkt sjukfrånvaro har PA sedan års-
skiftet startat ett projekt med ett systematiskt arbete för att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är hög 
bland socialförvaltningens personal och två enheter från socialförvaltningen ingår i projektet. Något lik-
nande systematiskt arbete, med stöd från PA, för att öka andelen heltider har inte startat. Det har ännu 
inte fattats något politiskt beslut om inriktningen och har inte genomförts någon kartläggning av beho-
vet eller konsekvensanalys av effekterna (schematekniska och ekonomiska) beträffande fler heltider.  
 
Kontrollmål: Finns strategier och planer för det operativa utvecklingsarbetet? Hur följs strategier 
och resultat upp? Vilka åtgärder vidtas om önskade resultat uteblir? 
 
Efter genomförd granskning är vår bedömning att nämnden, förvaltningen och verksamheterna under 
de senaste åren haft sitt huvudsakliga fokus på att få struktur i den interna verksamhetsplaneringen, få 
ordning på interna stödprocesser och att få budget i balans. Genom de åtgärder som vidtagits ligger nu 
kostnaderna inom de olika verksamheterna strax under standardkostnaden i riket. Ledningen har även 
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arbetat för att ge cheferna en möjlig arbetssituation med ett rimligt antal medarbetare så att styrning 
och ledning underlättas. Vi bedömer att det mer långsiktiga utvecklingsarbetet inom förvaltningen, med 
uppföljningar och utvärderingar, har fått stå tillbaka.  
 
Innevarande år har dock ett arbete med ett treårigt utvecklingsprojekt inletts av förvaltningsledningen. 
Utvecklingsprojektet har delats upp i fyra olika problemområden där två av områdena är ”att behålla 
och rekrytera personal” samt ”att utveckla kundbehovet”. Några resultat från de planerade delområdena 
har ännu inte redovisats. Med stöd från kvalitetssamordnarna SAS1 och MAS2 bedrivs inom verksam-
heterna även ett kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift.  Vår bedömning är att det sak-
nas strategi och övergripande mål för arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. Vi 
bedömer att långsiktigheten i kvalitetsarbetet kan utvecklas och att kvalitetsarbetet integreras som en 
naturlig del i det ordinarie arbetet.  
 
Inom respektive enhet pågår ett internt utvecklings- och förbättringsarbete. Enheternas arbetsplaner, 
som är en del i nämndens/förvaltningens återkommande årliga verksamhetsplanering, utgör underlag 
för enhetens utvecklingsarbete. Verksamhetsplaneringen bedömer vi har utvecklats, innehållet i enhet-
ernas arbetsplaner är ändamålsenligt och där framgår även vilka utvecklingsbehov som finns inom re-
spektive enhet. För respektive utvecklingsbehov finns även angivna aktiviteter. Inom verksamhetsom-
råde Vård och Omsorg (VO) följs utvecklingsarbetet upp regelbundet av verksamhetschef. Det utveckl-
ingsarbete som inte hinns med att genomföras som planerat fortsätter året därpå. 
 
På grund av den stora omsättningen bland chefer har socialnämnden beslutat att på olika sätt följa de-
ras arbetssituation. Uppföljning har gjorts genom att regelbundet använda olika mätverktyg, genom 
chefsenkäter och genom sammanträffanden. Sedan hösten 2016 finns också PA:s återkommande utbild-
ningsprogram, som nya chefer i kommunen kan delta i. Nämndens presidium och förvaltningschef be-
dömer nu chefsleden vara mer stabila än tidigare. Sjukfrånvaron är hög inom framför allt VO och de har 
en hög andel deltidstjänster. Inom socialförvaltningen har gjorts en jämförelse mellan kommuner be-
träffande bemanningen (både dag- och nattbemanning) inom äldreboenden. De har konstaterat att de 
har en förhållandevis låg bemanning, vilket förvaltningsledningen menar kan vara en av orsakerna till 
den höga sjukfrånvaron. Det har varit svårt att rekrytera omvårdnadspersonal, socialsekreterare och 
sjuksköterskor. Trots hjälp från förvaltningens Bemanningsenhet måste chefer använda mycket tid och 
energi till att bemanna tomma arbetspass samt för att rekrytera till vakanta tjänster.  
 
Vårt svar på revisionsfrågan är, efter genomförd granskning och efter en samlad be-
dömning:  
 
Under de senaste åren har nämnden på olika sätt arbetat för att skapa resurser och rimliga förutsätt-
ningar för att chefer och medarbetare ska kunna bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete på operativ 
nivå. Både presidium och förvaltningsledning bedömer att det nu finns en stabilitet i chefsleden. Trots 
detta beskriver enhetscheferna att de fortfarande har en ansträngd arbetssituation, främst på grund av 
den tid och energi de behöver använda för att bemanna tomma arbetspass och rekrytera till vakanta 
tjänster.  Det finns ingen plan för långsiktiga utvecklingsbehov inom nämndens ansvarsområde. Nämn-
den har gjort försök att skapa en bred politisk beredning för långsiktig planering, men har inte lyckats. 
Inom förvaltningsledningen har nyligen initierats ett utvecklingsprojekt med en plan för viktiga utveckl-
ingsområden. Projektet är under uppstart och något resultat har ännu inte redovisats.   
 
I nuläget och under rådande rekryteringssvårigheter, är vår revisionella bedömning, att nämnden inte 
självständigt kan säkerställa att det finns resurser och rimliga förutsättningar för chefer och medarbe-
tare att bedriva ett långsiktigt, systematiskt och fungerande utvecklingsarbete. För att ytterligare kunna 
påverka chefernas arbetssituation på ett positivt sätt, bedömer vi nämnden vara beroende av ett 
kommungemensamt långsiktigt arbete. Vi ser ett stort behov av ett kommungemensamt arbete med 
långsiktig personalförsörjning. Ett sådant strategiskt arbete bedömer vi även skulle säkra verksamhet-
ens kvalitet, utveckla kundbehovet samt bidra till att förbättra arbetssituationen för chefer.  

                                                             
1 SAS = Socialt ansvarig socionom, med övergripande ansvar att brukarna får de insatser de beviljats och att insatserna är av god 
kvalitet. 
2 MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ett övergripande ansvar för patientsäkerheten. 
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1. Bakgrund till granskningen 
Socialnämnden i Herrljunga kommun har haft en betydande omsättning bland chefer i olika befatt-
ningar. Vid de intervjuer som genomförs i samband med att medarbetare lämnar sin tjänst har ett åter-
kommande motiv varit att det inom socialnämndens ansvarsområde saknas resurser och förutsätt-
ningar att bedriva ett långsiktigt, systematiskt fungerande utvecklings- och förändringsarbete. 
 

1.1 Uppdraget 
Revisorerna har i sin riskbedömning funnit det angeläget att genomföra en granskning av socialnämn-
dens arbete med utvecklings- och förändringsarbete. 
 
Revisionsfråga: Har socialnämnden säkerställt att det finns resurser och rimliga förutsättningar 
för chefer och medarbetare i ledande ställning att bedriva ett långsiktigt, systematiskt och fungerande 
utvecklings- och förändringsarbete? 
 
Kontrollmål/underliggande frågor: 

 Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende behovet av utveckl-
ingsinsatser? 

 Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende resurser för ut-
vecklings- och förändringsarbete? 

 Finns strategier och planer för det operativa utvecklingsarbetet? 

 Hur följs strategier och resultat upp? 

 Vilka åtgärder vidtas om önskade resultat uteblir? 

Revisionskriterier: 
Socialtjänstlagen, kommunallagen, socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer samt lokala 
styrdokument. 
 

1.2 Metod och avgränsning 
Intervjuer har genomförts med: socialnämndens presidium, kommunstyrelsens ordförande, kommun-
chef, personalchef (servicenämnden), förvaltningschef inom socialförvaltningen, två f.d. verksamhets-
chefer, verksamhetschef för Socialt Stöd (var på väg att sluta) och verksamhetschef för Vård och Om-
sorg, Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), Socialt ansvarig samordnare (SAS), tre enhetschefer 
inom Vård och Omsorg, en enhetschef inom Socialt Stöd samt att samtal hållits med Stabschef. 

De dokument vi tagit del av under granskningen är: Reglementen för kommunstyrelse och för social-
nämnd, Kommunens årsredovisning 2016, Budget- och Verksamhetsplan 2017-2019, Policy för Verk-
samhets- och ekonomistyrningsprinciper, Socialnämndens budget 2017-2019, Verksamhetens övergri-
pande budgetdokument 2017-2019, Verksamhetsberättelse 2016 och Delårsrapport 2017. Delar av 
Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjningen, Policy för Socialtjänstplanen, Socialnämndens Pa-
tientsäkerhetsberättelse 2016 och Kvalitetsberättelse 2016. Arbetsplaner från tre verksamhetschefer och 
fyra enhetschefer, uppföljningsdokument avseende enhetschefer arbetsplaner inom VO, dokumentet 
Sammanställning över verksamheternas behov för budgetperioden 2018, Investeringsbeskrivning uti-
från investeringar beställda av socialnämnden inför budget 2018, Projektstatusrapport – Vision 2020, 
Övergripande Lokalresursplan 2013 antagen av kommunstyrelsen, Socialnämndens underlag till Lokal-
resursplan antagen av Socialnämnden 2015, Uppdragsbeskrivningar för chefer och för MAS respektive 
SAS, Rutin för Egenkontroll, Internkontrollplaner 2016-2017. 

Dessutom har vi gått igenom socialnämndens samtliga protokoll från september 2015-oktober 2017 
med fokus på behov av långsiktig verksamhetsutveckling och chefers arbetsmiljö samt kommunstyrel-
sens protokoll för motsvarande period med fokus på ärenden som initierats från socialnämnden.  

Granskningen avgränsas till socialnämndens arbete med utvecklings- och förändringsarbete. 
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2. Granskningsresultat  
Med hänsyn till revisionsfrågan har granskningen inriktats på: 

 dels chefers arbetssituation,  

 dels sådant långsiktigt, systematiskt utvecklings- och förändringsarbete som ska bedrivas inom en 
socialnämnds ansvarsområde.  

2.1. Chefers arbetssituation 
Vid intervjutillfällena i månadsskiftet september-oktober 2017 var två av tjänsterna som verksamhets-
chef vakanta, och den tredje verksamhetschefen hade endast arbetat tio månader. Det har därför inte 
funnits tillräckliga underlag för att bedöma verksamhetschefernas arbetssituation och vi har riktat in 
oss på enhetschefernas.  
 
I Herrljunga har omsättningen av socialnämndens chefer på olika nivåer inom Vård och Omsorg (VO) 
varit betydande. Vid revisionens tidigare granskning av enhetschefers arbetssituation (september-okto-
ber 2015) bedömdes att enhetscheferna inom VO, efter omorganisationen 2012/13 och efter förstärk-
ning med fler chefsområden, skulle få en arbetssituation som ansågs vara rimlig under ”normala” för-
hållanden. Vid intervjuerna nu, två år senare, säger representanter för enhetschefer, förvaltningsledning 
och socialnämndens presidium, att chefssituationen har stabiliserats. Det finns i dagsläget enhetschefer 
för samtliga enheter. Tio av femton chefer har arbetat inom förvaltningen under mer än ett år. Chefs-
kontinuiteten sedan år 2015 framgår på bilaga 1a). Där kan man även se att omfattningen på chefsby-
tena varierar mellan verksamhetsområden och enheter.  
 
Socialnämnden och förvaltningsledningen har under åren använt sig av olika verktyg för att kunna be-
döma enhetschefers arbetssituation. Cheferna har varje månad fått sätta ett värde på sin upplevda ar-
betsbelastning och trivsel (Psykosociala Mätstickan). Från början var det chefer inom VO som använde 
Mätstickan, men numer ingår även enhetschefer inom Socialt Stöd (SS). Alla chefer som arbetat mer än 
en månad ingår i mätningen. Under åren har chefer bytts, organisationen har förändrats och även mät-
metoden, vilket gör det svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån det sammanställda resultatet 
på Mätstickan. Verktyget har ändå varit användbart eftersom respektive verksamhetschef har kunnat 
identifiera de chefer som upplevt sin situation vara svårhanterbar. När en chef har angett högt värde på 
sin arbetssituation, har ansvarig verksamhetschef haft ett enskilt samtal. Utöver Mätstickan för chefer 
så har förvaltningen genomfört en Hälsoenkät för samtliga medarbetare och chefer under år 2016. Vid 
jämförelse av enkätresultatet från år 2016 med resultatet från den kommunövergripande Medarbetar-
enkäten från år 2015, kan ses en positiv trend för chefernas nöjdhet avseende arbetssituation och me-
ningsfullhet i arbetet. Resultat för den kommungemensamma enkäten från år 2017 kommer att redovi-
sas i december. 
 
Enhetscheferna inom VO har ny verksamhetschef sedan december 2016 och enhetschefer och personal 
inom SS befinner sig vid granskningstillfället under ett byte föranledd av en organisationsförändring. 
Det planeras att två nya verksamhetschefer (verksamhetsområde Myndighet och verksamhetsområde 
Socialt Stöd-verkställighet) kommer att tillträda i mitten av november. 
 
Nämndens presidium och förvaltningschef bedömer chefsleden nu vara mer stabila och de enhetschefer 
som intervjuats anser att de får bra stöd av respektive verksamhetschef/f.d. verksamhetschef. Men trots 
den ökade stabiliteten så framgår det i både intervjuer och av dokument, att arbetssituationen i nuläget 
är ansträngd hos flertalet av enhetscheferna. Enhetschefernas arbetssituation påverkas f.n. i hög grad av 
den höga sjukfrånvaron inom verksamheten och i svårigheterna att rekrytera personal, som exempelvis 
omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och handläggare inom socialtjänsten.   
 
Enhetscheferna får lägga mycket tid till att bemanna tomma arbetspass och ibland vid långtidsrekryte-
ring saknas sökande med relevant utbildning. Det finns en Bemanningsenhet med två administratörer 
som ansvarar för korttidsbemanning av omvårdnadspersonal samt rekrytering av timvikarier. Men även 
Bemanningsenheten har svårt att rekrytera omvårdnadspersonal, vilket gör att chefer ofta själva får ta 
hand om att bemanna arbetspass, då det ju är cheferna som har verksamhetsansvaret. 
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Utöver svårigheterna att korttids- och långtidsrekrytera och den extra tidsåtgång det medför, sägs vid 
intervjuerna att delar av de administrativa arbetsuppgifterna tar onödigt lång tid. Exempelvis tar arbe-
tet med att registrera löner mer tid än nödvändigt eftersom underlagen ofta måste kompletteras. Extra 
tid går även åt för schemaläggning vid individuellt förlagd arbetstid (s.k. önskeschema). Inom hem-
tjänstområdena kommer de därför att återgå till fasta scheman senare i höst.  
 
Flera chefer uppger att de inte hinner med att göra uppföljningar av verksamheten, riskbedömningar 
beträffande arbetsmiljön, att arbeta förebyggande, att arbeta professionellt med klagomåls- och syn-
punktshantering samt att göra personal delaktiga i pågående förändringsarbete. De chefer vi intervjuat 
önskar att mer tid fanns till arbetet med arbetsledning/handledning i arbetet runt brukaren. Men de 
framhåller att det är rekryterings- och bemanningsarbetet som tar mest tid och energi utifrån det fak-
tum att verksamheterna måste bemannas så att brukare/klienter får stöd och omvårdnad.  
 
Presidiet och förvaltningsledning har fört diskussioner med enhetschefsgruppen inom VO vilken avlast-
ning de skulle behöva ytterligare för att få en rimlig arbetssituation. Det som nu bestämts är att fortsätta 
minska chefsområdena, dels genom ytterligare en chefstjänst inom VO, dels genom administrativt stöd 
motsvarande 0,5 tjänst inom funktionshinderenheten samt att på försök inrätta en vikariepool med 5 
personer. Vikariepoolen ska prövas under ett år och bedöms underlätta rekryteringsarbetet och avlasta 
både Bemanningsenhet och enhetschefer. Efter tillsättandet av ytterligare en chef inom hemtjänsten 
kommer enhetscheferna i förvaltningen att ha mellan 14 - 35 medarbetare inom sin enhet, se bilaga 1 b). 
Bilagan visar även vilka chefsområden som fått annan avlastning i sin arbetssituation.    

2.2. Långsiktigt utvecklingsarbete - nämndens ansvar  
Enligt Socialtjänstlagens 5 kapitel § § 5 och 6 ska socialnämnden verka för att äldre människor får möj-
lighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Nämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och att de som 
behöver får stöd och hjälp i hemmet. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för de som behöver särskilt stöd. Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsför-
hållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjäns-
tens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. 

Det är alltså nämnden som har det lagstadgade ansvaret för övergripande planering av verksamheten. 
När det gäller vissa utvecklingsbehov är nämnden beroende av att även kommunstyrelsen medverkar i 
planeringen. För att vi i vår granskning ska kunna bedöma förekomsten av långsiktigt, systematiskt ut-
vecklings- och förändringsarbete inom nämndens ansvarsområde, har vi inriktat oss på i huvudsak två 
olika former av förändrings- och utvecklingsarbete. Det är: 
 

 Långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete som spänner sig över längre tid än tre år, exem-
pelvis arbete med bostadsförsörjning för en trygg och effektiv äldreomsorg samt personal- och kom-
petensinriktat arbete för att kunna rekrytera och behålla personal inom socialnämndens verksam-
heter samt det rehabiliteringsarbete som behövs för att öka frisknärvaron. För sådan planering är 
socialnämnden beroende av kommunstyrelsens medverkan. 

 Internt strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen, d v s  
 Förändringsarbete inom förvaltningen och inom verksamheten/den egna enheten under 

en ett- treårscykel. Hur ser behoven ut, vad planeras och vad görs? 
 Arbetet med ständiga förbättringar, enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9; Led-

ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, d v s att det ska upprättas ett ledningssystem 
genom vilka verksamheternas kvalitet/eller patientsäkerhet utvecklas och säkras.  

2.2.1. Nämndens initiativ för långsiktig utveckling 
Framtidsfrågor och behov av långsiktig utveckling av äldreomsorgen och behov av verksamhetslokaler 
har lyfts av både socialnämndens ordförande enskilt och av nämnden gemensamt till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. Behoven har framförts i form av en motion till fullmäktige (2015-10-23) och 
genom beslut i socialnämnden (2017-02-28 och 2017-10-03) med förslag om att tillsätta en fullmäktige-
beredning för att ta fram en plan som tillgodoser förvaltningens lokalbehov från år 2018 och tio år 
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framåt. Syftet, enligt ordföranden, har varit att få en bred politisk beredning och förankring för några av 
socialnämndens behov och framtidsfrågor. Kommunstyrelsen har i båda fallen hänvisat till att frågor 
som avser socialnämndens behov av lokaler redan hanteras i Lokalresursplaneringsgruppen och att öv-
riga frågor kring utveckling och behov ingår i socialnämndens ordinarie uppdrag.  
 
Vid vår intervju med kommunstyrelseordförande och kommunchef sägs att utvecklingsbehov inom soci-
alnämnden även kan tas upp vid de kvartalsvisa dialogmötena som hålls mellan kommunstyrelsens pre-
sidium och nämndernas presidier. Vid dialogmötena sker informationsutbyte, bl a om den fysiska, soci-
ala, miljö- och hälsoinriktade samhällsplaneringen.  
 
Efter socialnämndens försök att få till ett politiskt engagemang och beredning av långsiktiga utveckl-
ingsbehov inom sitt ansvarsområde, så anser nämndens presidium att de inte får något gehör för dis-
kussion eller beslut om utredning av framtidsfrågor/långsiktiga behov varken hos kommunstyrelse eller 
hos fullmäktige. Nämnden har inte upprättat någon egen plan för långsiktiga utvecklingsbehov och inte 
heller formulerat och fattat beslut om något sådant utredningsuppdrag för förvaltningsledningen. Det 
nämnden gjort är att i februari 2015 anta ett övergripande dokument som visar nämndens grundsyn och 
inriktningen på nämndens arbete, en Socialtjänstplan. Planen har fastställts av fullmäktige. 
 
När vi frågat förvaltningsledningen om plan för verksamhetens framtida behov har vi fått tre dokument. 
Två av dokumenten ingår som underlag i budgetprocessen och har processats vid budgetdagarna under 
våren 2017. Det är dels äskande på 14,2 mnkr inför budget 2018 (daterat 2017-03-13), dels en Investe-
ringsbeskrivning (Underlag till budget och verksamhetsplan 2018-2020, daterat 2017-02-10). Det tredje 
dokumentet är ”Projektstatusrapport Vision 2020”, en sammanställning över pågående projekt inom 
förvaltningen (daterat 2017-05-14). Mer om projektstatusrapporten kommer under rubriken 2.4.1. ”På-
gående utvecklingsarbete- och förändringsarbete – förvaltningsledning” (sidan 10). 
 
Nämndens budgetäskande inför budget 2018 gällde medel för att höja bemanningen för nattpersonal på 
särskilda boenden, på korttidsboende och för nattpatrull samt för att höja grundbemanningen dagtid i 
särskilt boende. Äskandet innehöll även medel till drift av nybyggda Hagen 4 (ytterligare nio boende-
platser under våren -18), för genomförandet av organisationsförändring och till förstärkt stöd för Barn 
och Unga. Vid Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidragsfördelning tilldelades socialnämnden 
drygt 203 mnkr, vilket är drygt 6 mnkr utöver 2017 års ram. 

2.2.2. Nämndens delaktighet i bostads- och verksamhetsplaneringen 

I det långsiktiga utvecklingsarbetet för äldrefrågor på det kommunala planet kan krävas ett gemensamt 
arbete mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande 
strategiska planeringen inklusive bostadsplanering medan socialnämnden innehar det övergripande 
verksamhetsansvaret för äldre. Grundstrukturen och tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet 
påverkar möjligheten för äldre att bo kvar i sitt eget hem/egen bostad. Grundstrukturen kan även på-
verka behovet av platser inom särskilda boenden för äldre samt ge socialnämnden förutsättningar att 
effektivisera omvårdnads- och serviceinsatser till äldre med hemtjänst.  
 

I de statliga utredningarna Äldreboendedelegationens betänkande ”Bo bra hela livet” SOU 2008:113, 
Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) samt i Nationell Kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 
2017:21) framförs behovet av att planera för aktiva äldre, att renodla former av boenden och att öka till-
gängligheten i nuvarande bostadsbestånd. I den senaste statliga utredningen uppmärksammas behov 
och åtgärder som exempelvis: behov av bättre förebyggande insatser, behov av tryggad personalförsörj-
ning, översyn av särskilda boendeformer och utveckling av välfärdsteknik. 

 
Inom Herrljunga kommun råder bostadsbrist. Kommunen har en vision om ökat befolkningsantal vilket 
kräver ett ökat bostadsbyggande. En ny översiktsplan inklusive en fördjupad översiktsplan för tätorten 
har nyligen antagits av kommunfullmäktige (2017-09-15). Planen är en förutsättning för framtida fysisk 
planering av bostadsbyggande. Det finns ingen särskild planering för bostäder som är riktade till mål-
gruppen äldre (t ex allmänt tillgängliga bostäder i vanliga hyreshus, speciella kategoriboenden som Se-
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niorbostäder och Trygghetsboende eller för behovet av ytterligare vårdboenden), vilka samtliga bostads-
former påverkar socialnämndens ansvarsområde. Vid intervjuer med kommunstyrelsen framförs att de 
bostäder som byggts och som det planeras för i Herrljunga ligger inom tätorten och är/ska vara tillgäng-
liga och inriktade mot åldersblandat boende.   
 
Inom kommunen finns en 10-årig Lokalresursplan som underlag för planering av kommunens verksam-
hetslokaler. Lokalresursplanen ska innehålla underlag från förvaltningarna, med en nulägesanalys och 
en behovsbedömning framåt i tiden. Som komplement till skriftliga underlag hålls även fysiska möten 
mellan berörda förvaltningar. Arbetet samordnas av tekniska förvaltningen. I nuläget saknas en aktuell 
Lokalresursplan. Den senaste är från år 2013 (antagen i kommunstyrelsen 2013-10-14) och avser tiden 
2013-2023. I 2013 års plan framgår att den årligen ska revideras och antas av kommunstyrelsen. Vid 
intervjuer med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef sägs att revideringen skulle ha påbör-
jats under 2016/17. Det planeras nu att ny Lokalresursplan ska tas fram under 2018 för att därefter fast-
ställas och utgöra underlag för årliga bedömningar av investeringar. 
 
Enligt uppgift kan nämnden även påtala utvecklingsbehov i samband med presidiernas kvartalsvisa dia-
logmöten. Vi har tagit del av de minnesanteckningar som förts från mötena under år 2016 (fyra stycken) 
och 2017 (två stycken hitintills i oktober) och kan konstatera att det som noterats främst handlar om 
nulägesrapporter avseende ekonomi och verksamhet, d v s måluppfyllelse, ekonomisk redovisning, och 
uppdatering av väsentliga händelser. Vid ett tillfälle, april 2017, framfördes den problematiska boende-
situationen för s.k. anvisade personer i kommunen. Under mötet diskuterades och planerades för ett 
sätt att hantera den akuta situationen och hur tekniska nämnden och HERBO skulle involveras. I an-
teckningarna finns inget ytterligare noterat om nämndens utvecklingsbehov. 
 
När det gäller lokalbehovet så har socialnämnden påtalat behov av ytterligare vård- och demensplatser i 
vårdboendena samt att lokalerna för en del befintliga vårdplatser behöver ersättas eller göras mer ända-
målsenliga. De har även påtalat behov av säkerhetsgodkända lokaler för SS samt ett ökat behov av kon-
torsrum. Senaste underlaget till socialnämndens lokalresursplan, antogs av socialnämnden 2015-02-03. 
Planen redovisade en sammanställning över socialnämndens ovan nämnda och bedömda lokalbehov tio 
år framåt i tiden. Hösten 2015 påbörjades ett arbete för att revidera socialnämndens underlag men un-
derlaget antogs aldrig av nämnden och lämnades aldrig vidare till tekniska förvaltningen. Utöver 2015 
års underlag beträffande lokalbehovet finns en framtagen demografisk sammanställning från år 2016, 
vilken visar beräknade insatsbehov till äldre > 65 år avseende tiden fram till år 2036.  

2.2.3. Långsiktigt utvecklingsarbete inom personalområdet 
Socialnämndens verksamheter är personalintensiva. Det gäller framför allt deras vårdboenden och 
hemtjänstområden, vilka är verksamheter som måste vara bemannad dygnet runt och året runt. Vid in-
tervjuer och i en jämförelse som förvaltningsledningen gjort redovisas att det är en låg bemanning per 
brukare i genomsnitt på vårdboende (främst på natten men även dagtid). Det sägs också att det kan vara 
en av anledningarna till den höga sjukfrånvaron inom förvaltningen. 
 
Fullmäktige har fastställt ett personalpolitiskt program med en Övergripande vision att: ”Herrljunga 
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som möter kommuninnevånare med enga-
gemang och kompetens”. Ett av kommunens övergripande mål är att arbetet i kommunen ska ske i 
enlighet med det fastställda personalpolitiska programmet.  
 
Till det övergripande målet hör två prioriterade mål, dels att sjukfrånvaron ska minska, dels att 
andelen heltidsanställda ska öka. Servicenämnden, via personalavdelningen (PA), ska stötta fack-
nämnderna i arbetet med att nå de prioriterade målen. PA:s huvudsakliga fokus under 2017-2019 är in-
riktade på dessa två prioriterade mål.   
 
Projektet om sänkt sjukfrånvaro startade vid årsskiftet 2016/17 med deltagande enheter från Vår-
gårda och två förskolenheter i Herrljunga. Sedan maj 2017 ingår två av socialförvaltningens chefsområ-
den i projektet. För deltagande enheter inleds arbetet med en kartläggning av enhetens sjukfrånvaro. 
Kartläggningen kompletteras med intervjuer som genomförs av representant från PA och som därefter 
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dokumenterar situationen. Efter genomgång med ansvarig enhetschef och verksamhetschef och tillsam-
mans med skyddsombud upprättas en handlingsplan för enheten. Extra stöd från PA i rehabiliteringsar-
betet ges till deltagande enheter under två års tid. 
 
Inom sjukfrånvaroprojektet har tydliga och enhetliga rutiner arbetats fram för hur sjukanmälan ska gå 
till. Vi har intervjuat en av de chefer vars enhet deltar i projektet och förstått att det förändrade arbets-
sättet lett till ett tydligare tillvägagångssätt i rehabiliteringsarbetet både för den sjukskrivne och för chef.  
Enhetschefen tycker att det är ett bra upplägg i projektet med tydliga rutiner vid sjukfrånvaro och att bl 
a hälsosamtal kan erbjudas vid återkommande sjukfrånvaro. De andra enhetscheferna vi träffat upp-
skattar också stödet från PA i rehabiliteringsarbetet och har tagit till sig av erfarenheterna från pro-
jektet. 
 
Även om det gått mycket kort tid sedan sjukfrånvaroprojektet startade i Herrljunga och det är svårt att 
dra några slutsatser, kan vi se att sjukfrånvaron bland anställda inom kommunen totalt sett har minskat 
från 6,9 % (juni 2016) till 6,6 % motsvarande tid år 2017. Inom Socialförvaltningen var motsvarande 
uppgifter för sjukfrånvaron 8,7 % tiden jan-juni 2017, vilket var en ökning med 0,2 % jämfört med 
samma period föregående år. Det finns variationer i sjukfrånvaron, några enheter inom socialförvalt-
ningen har ökad sjukfrånvaro, andra har minskat sin sjukfrånvaro. 
 
Beträffande det prioriterade målet att andelen heltidsanställda ska öka har kommunerna Vår-
gårda och Herrljunga kommit olika långt. I Herrljunga kommun har det ännu inte fattats några poli-
tiska beslut om omfattningen eller inriktningen på antalet heltider. Det har lett till att det ännu inte 
satts igång något stöttande arbete från PA:s sida. Andelen heltidsanställda totalt sett redovisades i kom-
munens Årsredovisning 2016 och låg då på 63 %.  I kommunstyrelsens delårsrapport 2017-08-31 redo-
visades en ökning av andelen heltider motsvarande 0,3 procentenheter. Bland kvinnor hade andelen 
heltidsanställda minskat motsvarande 0,4 procentenheter. För socialförvaltningen, som har den största 
andelen deltidsanställda, låg andelen med heltidsanställning den sista november 20163 på 47,1 %.  I 
nämndens delårsrapport från 2017-08-31 redovisas andelen heltid vara 48,4 %, d v s en viss ökning.   
 
För att komma igång i arbetet med det prioriterade målet om att öka andelen heltidsanställda, påbörja-
des ett kommunövergripande arbete tidigare i år bland kommunens högsta tjänstemän. Både förvalt-
ningschef och verksamhetschef för VO var representerade i styrgruppen. I samband med byte av kom-
munchef upphörde gruppen med sitt arbete. Trots att fullmäktige inte fattat något beslut ännu om in-
riktningen avseende det prioriterade målet, försöker cheferna inom socialförvaltningen, när en möjlig-
het uppstår, att successivt utöka de anställdas tjänstgöringsgrader. Vi har även fått veta att verksam-
hetschef för VO håller förvaltningen uppdaterad genom kontakter med PA. De har även gjort gemen-
samma studiebesök i andra kommuner och fått användbar information. 
 
Som tidigare angetts i rapporten framgår i det personalpolitiska programmet att kommunen ska öka 
sin attraktionskraft som arbetsgivare. Vi har noterat att det inte finns något övergripande eller 
prioriterat mål som gäller arbetet med att öka attraktionskraften. Det har inte heller gjorts något kon-
kret för att kartlägga vad det är som kan göra kommunen attraktiv som arbetsgivare och attrahera fler 
sökande. Vid våra intervjuer betonas att det för närvarande framför allt handlar om att behålla kompe-
tent personal.  
 
Det som konkret har gjorts från kommunstyrelsens sida för att behålla kompetent personal är, dels att i 
lönerevision 2016 prioritera vissa svårrekryterade yrkeskategorier och chefer, dels att uppdra till PA att 
erbjuda bra chefsintroduktion och återkommande chefsutbildning. Men för övrigt ges inga exempel på 
stöd från kommunstyrelsen, eller att något uppdrag getts om förstärkning/utveckling eller utredning.  
 
PA startade under hösten 2016 ett utbildningsprogram för att utbilda och stärka chefer i Herrljunga 
kommun. Utbildningarna är välbesökta och uppskattade av cheferna och det finns nu ett rullande pro-
gram med olika teman. Inom PA arbetas för ytterligare steg i chefsutbildningen. Efter årsskiftet startar 
första gruppen med ett internt utformat program inriktat på att utveckla det personliga ledarskapet. Ett 
ytterligare steg som planeras är att utforma ett program för egen intern chefsförsörjning i kommunen. 

                                                             
3 Redovisades i socialnämndens verksamhetsberättelse 2016-12-31 
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Planen är att börja med att ta fram ”ledarkriterier”, att använda ett mentorskapsprogram där seniora 
chefer fungerar som mentorer till nya och att lära sig om ledarskap genom kontakt med externa aktörer, 
t e x affärslivet.   
   
När vi ställer frågor till kommunstyrelse, socialnämnd och PA angående behovet av en gemensam stra-
tegi för en långsiktig personalförsörjning/kompetensförsörjning för svårrekryterade yrken får vi lite 
olika svar. Enligt uppgift från PA ligger det i deras uppdrag att vara behjälplig i arbetet med långsiktig 
kompetensförsörjning, men att respektive nämnd/förvaltning måste stå för innehållet. Vid intervju med 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande konstateras att det är svårt att rekrytera personal även 
för andra kommuner. Vid intervjuer med förvaltningsledning och socialnämndens presidium påtalas att 
de efterfrågat stöd avseende kompetensförsörjning och planering både hos PA och kommunledning, 
men att de inte fått något gehör för begäran. Inom socialförvaltningen pågår nu ett internt arbete med 
planering för att skapa en rekryteringsplan, en av uppgifterna i förvaltningens ”Vision 2020”. 

2.3. Iakttagelser och bedömning 

 Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende behovet av ut-
vecklingsinsatser? 

 Vilka underlag finns för nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende resurser för ut-
vecklings- och förändringsarbete?  

I nuläget saknas aktuella underlag som visar nämndens och kommunstyrelsens bedömning avseende 
behovet av långsiktiga utvecklingsinsatser inom socialnämndens ansvarsområde. Vi har kunnat konsta-
tera att nämnden på olika sätt försökt att få uppmärksamhet beträffande framtidsfrågor och framför allt 
behoven inom vård och omsorg. Det har skett genom att ställa en motion till fullmäktige och även ge-
nom att föreslå att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en långsiktig plan. Tillvägagångssät-
tet har inte lett till något mer resultat än att fullmäktige och kommunstyrelse informerats.  

Socialnämnden har inte själva tagit fram eller gett förvaltningsledningen i uppdrag att ta fram underlag 
för behovet av långsiktiga utvecklingsinsatser. Kommunstyrelsen har inte gett något specifikt uppdrag 
för att påvisa nämndens långsiktiga verksamhetsbehov. Vid vår granskning har vi därför inte fått till-
gång till eller tagit del av något underlag som beskriver socialnämndens långsiktiga utvecklingsbehov.  

Vår bedömning är att kommunstyrelse och socialnämnd inte har någon tradition av att samverka i arbe-
tet med långsiktig verksamhetsplanering. Den verksamhetsplanering som sker är genom den treårspla-
nering som tillämpas i kommunens rullande flerårsplanering där kommunfullmäktige årligen fastställer 
ekonomiska mål och verksamhetsmål för kommande treårsperiod. Det ska finnas en 10-årig Lokalre-
sursplan, som ska identifiera lokalbehoven inom kommunen och utgöra underlag för långsiktiga inve-
steringar. Men eftersom den inte har uppdaterats sedan 2013 bedömer vi att den inte kan utgöra ett 
fullgott underlag för att i nuläget prioritera vilka investeringar som behöver göras.  

De underlag som nämnden lämnat vidare till kommunstyrelsen har varit av traditionell karaktär, d v s 
treårig Budget- och verksamhetsplan, regelbundna ekonomiska rapporter, delårsrapport och verksam-
hetsberättelse, där det framgår vilken verksamhet som kunnat bedrivas inom befintliga ekonomiska ra-
mar. Kommunstyrelsen tar även del av uppföljningsdokument som Patientsäkerhetsberättelse och Kva-
litetsberättelse. Gemensamt för underlagen som har lämnats till kommunstyrelsen är, att det inte fram-
går vilka resurser som kan behövas för långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete.  
 
Socialnämndens verksamheter är personalintensiva. Sjukfrånvaron inom förvaltningen är betydligt 
högre än i jämförelse med övriga förvaltningars i kommunen. Med stöd från PA pågår ett långsiktigt ar-
bete med att sänka sjukfrånvaron. Trots den korta tid som åtgått har projektet visat positiva resultat. 
Socialförvaltningen har en hög andel deltidsanställda. Trots fullmäktiges prioriterade mål om att öka 
andelen heltidsanställda inom kommunen har inte något systematiskt arbete startat. Det har inte fattats 
något politiskt inriktningsbeslut om omfattningen. På operativ nivå har det inte gjorts någon konse-
kvensanalys avseende effekter (schematekniska eller ekonomiska) av ökad andel heltidsanställda.   
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Efter genomförd granskning bedömer vi det finns anledning att starta ett arbete för att klara flera lång-
siktiga utvecklingsfrågor. Socialnämnden har stora svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal, sjuk-
sköterskor och socialsekreterare, vilket påverkar både verksamheten och chefers arbetssituation. Uti-
från den situationen kan vi se att det finns stora behov av att arbeta mer aktivt med långsiktig personal-
försörjning. Vi bedömer det vara angeläget att nämnden tillsammans med andra berörda nämnder och 
med stöd av kommunstyrelse och servicenämndens PA arbetar för att göra kommunen mer attraktiv 
som arbetsgivare och på sikt attrahera den personal som kan behövas i framtiden.   

2.4. Internt strategiskt utvecklingsarbete inom förvaltningen 
Behov av internt strategiskt utvecklingsarbete kan diskuteras vid presidiemöten. Vanligen förs dock så-
dana diskussioner inom förvaltningsledningen, d v s mellan förvaltningschef och verksamhetschefer 
samt inom förvaltningsledningsgruppen (FLG). Respektive chefsnivå har ett ansvar för att utföra ut-
vecklingsarbete inom det egna ansvarsområdet. 

2.4.1. Pågående utvecklings- och förändringsarbete - förvaltningsledning  
Fram till år 2013 bestod socialförvaltningen av två förvaltningar. Efter sammanslagningen och efter att 
nuvarande socialchef kom i tjänst (april 2014) har fokus legat på att få ekonomi i balans. Arbete har 
också gjorts för att få struktur och ordning på den interna verksamhetsplaneringen och styrningen, att 
förtydliga de interna processerna samt att ge organisationens chefer en möjlig arbetssituation med för-
utsättning att styra och leda verksamheterna.  
 
Inom förvaltningsledningen har det under det senaste året varit byten på samtliga tre verksamhets-
chefstjänster och det är endast ett fåtal ledande tjänstemän som arbetat längre tid inom den nya organi-
sationen (se bilaga 1a). Det övergripande ansvaret för verksamhetsutveckling inom förvaltningen ligger 
hos förvaltningschef och verksamhetschefer med stöd av stabschef. Till stöd i arbetet finns även MAS 
och SAS som utöver sina respektive specialuppdrag (MAS avseende hälso- och sjukvårdsinsatser och 
SAS avseende socialtjänst- och LSS-insatser) även ansvarar för att samordna förvaltningens kvalitetsar-
bete. Sedan årsskiftet 2016/17 deltar SAS och MAS i förvaltningens ledningsgruppsmöten vid ett tillfälle 
per månad.   
 
I samband med granskningen har vi fått en projektsammanställning som övergripande redovisar vilka 
projekt som pågår och planeras inom förvaltningen med bäring på Vision 2020.  
 
Följande fyra delområden omnämns: a) Att behålla & rekrytera personal, b) Att utveckla välfärds-
tjänster/E-hälsa & smarta IT-lösningar, c) Att utveckla styrning och ledning, och d) Att utveckla 
kundbehovet.  
 
Tidsperspektivet på genomförandet är 2017 – 2020/25. Till varje delområde finns beskrivet ett antal 
tidsatta uppgifter/aktiviteter, de flesta med slutdatum 2017-12-31. Det framgår vem som är ansvarig på-
drivare för respektive uppgift. För flertalet aktiviteter är det förvaltningschef, respektive verksamhets-
chef, stabschef eller FLG som är ansvarig pådrivare.  
 
Vid intervjuer efterlyser verksamhetschefer, enhetschefer, SAS och MAS större delaktighet i pågående 
och planerade utvecklingsarbeten. Vi har uppfattat att projektet med bäring på Vision 2020 inte har 
processats tillräckligt inom och mellan chefsleden och att det inte är så välkänt. Att projekten inte är 
kända kan ju även bero på att det varit kontinuitetsbrister på de ledande tjänsterna eller på att arbetet 
än så länge befinner sig på planeringsstadiet? Vi har förstått att dokumentet finns med på dagordningen 
varje FLG-möte och följs upp inom ledningen. Några resultat från de planerade delområdena har ännu 
inte redovisats. 
 
Förvaltningens arbete med att styra den interna verksamhetsplaneringen har utvecklats sedan förra 
granskningen. Vårt intryck när vi tagit del av olika arbetsplaner, både från verksamhetschefer och en-
hetschefer, är att dessa fått ett mer väsentligt och ändamålsenligt innehåll. Varje verksamhetschef upp-
rättar en övergripande verksamhetsplan/arbetsplan med nedbrutna prioriterade mål samt aktiviteter 
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som ska utföras. Utifrån verksamhetschefens arbetsplan ska enhetscheferna upprätta enhetens arbets-
plan. I respektive chefs plan anges vilka förbättringsområden som enheten ska fokusera på under ar-
betsåret och på vilket sätt arbetet ska ske. Arbetsplanen ska följas upp tre gånger per år.  
 
Det har även utförts utvecklingsarbete inom verksamheterna. Inom VO har exempelvis hemtjänstens 
analoga trygghetslarm bytts till digitala. Beslut har fattats om tillsynskamera som ska kunna ersätta till-
synsbesök, men har ännu inte tagits i bruk. För att underlätta hemtjänstens besök och minska antalet 
resor vid larm och tillsyn har beslut tagits om att upphandla nyckelfria lås. Inom Hagens äldreboende 
pågår en utbyggnad som kommer att ge fler boendeplatser och i Hemgårdens äldreboende har renove-
ringar och ombyggnationer utförts främst av arbetsmiljömässiga skäl. Inom SS har ett stort arbete på-
börjats för att anpassa kapaciteten i förhållande till behovet av platser på HVB-hem4. De har även arbe-
tat med att revidera Riktlinjer för handläggning inom olika specialområden.    
 
Gemensamt inom förvaltningen är att de kommit igång med kompetensutveckling för ordinarie perso-
nal. Behovet av kompetensutveckling är stort och har varit eftersatt. Men i den rådande situationen med 
svårigheter att rekrytera vikarier, så har förvaltningen ibland haft svårt att genomföra de planerade ut-
bildningstillfällena. Ska en ordinarie personal delta i utbildning behövs som regel en vikarie. På grund 
av rekryteringssvårigheterna händer det ibland vid vakanser att cheferna inom VO kan få in outbildad 
personal.  

2.4.2. Utvecklings- och förändringsarbete inom enheterna 
Förvaltningen använder sedan några år tillbaka ett ”årshjul” som på ett schematiskt sätt visar vad varje 
enhetschef återkommande ska göra under arbetsåret. Årshjulet har utvecklats och även anpassats till 
kommunens övergripande årshjul.  Inom flera enheter används den årligen upprättade arbetsplanen 
aktivt för enhetens interna utvecklingsarbete. På enhetens arbetsplatsträffar brukar ansvarig chef munt-
ligt följa upp vad som gjorts. De intervjuade enhetscheferna berättar att de inte hunnit med de regel-
bundna uppföljningarna, som enligt planen ska göras tre gånger per år. Inom VO följs enheternas ar-
betsplaner upp vid enskilda månadsmöten som hålls mellan VO:s verksamhetschef och enhetschef. Då 
diskuteras även vad som gjorts respektive planeras för att nå nämndens mål samt enhetens egna ut-
vecklingsmål.  
 
Utöver det utvecklingsarbete som sker i enheterna så har ett lite mer omfattande utvecklings- och för-
ändringsarbeten genomförts på Hemgården och inom Hemtjänsten. Dessa har även rapporterats i soci-
alnämnden. På Hemgården var syftet i första hand att förbättra den psykiska och fysiska arbetsmiljön 
och få ned sjukfrånvaron. Men genom det systematiska utvecklingsarbetet så har de även fått igång soci-
ala aktiviteter för de boende på enheten och även börjat informera boende och anhöriga genom må-
nadsbrev. Inom Hemtjänsten startades ett förändrings- och utvecklingsarbete redan hösten 2015 och 
intensifierades våren 2016. Utvecklingsarbetet har fokuserat på arbetsmiljö, att utveckla planeringen av 
dagliga hemtjänstinsatser och att tydliggöra olika ansvarsområden. Målet med utvecklingsarbetet har 
utöver att minska kostnaderna även varit att skapa en struktur med bättre ordning och reda genom tyd-
ligare styrning och ledning. För att öka kontinuiteten för brukaren har cheferna på senare tid förändrat 
enhetens egen organisation och minskat antalet personal per arbetsgrupp.    
 
De enhetschefer vi intervjuat ser utvecklingsframsteg inom sina enheter, bl a att personalen dokumente-
rar utförda insatser och händelser i mycket högre grad nu än tidigare samt att personal även använder 
brukarens/klientens genomförandeplan på ett mer aktivt sätt. Samtliga chefer vi intervjuat önskar att 
de kunde lägga mer tid på att utveckla arbetet runt brukaren/klienten exempelvis genom metodhand-
ledning/arbetsledning till personal samt att arbeta mer systematiskt med kvalitetsarbetet, d v s att säkra 
arbetet runt brukare/klient.  
 
Flera av cheferna vi intervjuat efterlyser mer av långsiktiga mål och visioner för verksamhetsutveckl-
ingen. De önskar en långsiktighet i planeringen som visar vart man vill nå, s.k. Strävansmål”, för verk-
samheten och ett större fokus på arbetet runt brukaren/klienten. Några efterfrågar en långsiktig plane-
ring av personalens kompetensutveckling som underlag för målmedveten utveckling med riktning mot 

                                                             
4 HVB= Hem för vård eller boende; en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. 
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”Strävansmålet”. De enhetschefer vi intervjuat uppskattar stödet från sin verksamhetschef/f.d. verk-
samhetschef och även från MAS och SAS som i flera fall har fungerat som bollplank i arbetet med bru-
karen.  

2.4.3. Arbetet med ständiga förbättringar inom verksamheterna 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de 
processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta i sin tur ska ligga till grund för förbätt-
ringar av ledningssystemets processer och rutiner. Föreskriften beskriver vilka delar som bör ingå i ett 
ledningssystem och ger exempel på vad som behöver tydliggöras. 
 
Förenklat beskrivet kan man säga att det i verksamheten finns huvudprocesser (kärnprocesser/verk-
samhetens huvuduppdrag) som ska utföras och till stöd för detta finns stödprocesser (t ex Riktlinjer och 
rutiner för utförandet exempelvis för genomförandeplan, dokumentation osv) och administrativa pro-
cesser (t ex ekonomi- och personaladministration). En viktig del i arbetet med att identifiera förbätt-
ringsområden är att systematiskt samla in och analysera olika avvikelser5 som kan förekomma i verk-
samheten. Ett annat är att sammanställa brukarundersökningar och jämföra resultat mellan åren. Ytter-
ligare ett sätt är att hantera klagomål- och synpunkter som kommer in, att sammanställa, analysera 
samt åtgärda. Alla delar i att identifiera förbättringsområden hålls samman i ett s.k. ledningssystem där 
även ansvaret för de olika delarna ska framgå. 

 
Det är nämnden som är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet. Inom socialförvaltningen finns en Handbok 
med rutiner för kvalitetsarbetet, rutinerna är inlagda digitalt i intranätet. Den organisatoriska ansvars-
fördelningen, som visar roller i kvalitetsarbetet för olika funktioner, chefsnivåer och personal, finns 
nedtecknad. Inom socialförvaltningen är det MAS och SAS som har det övergripande ansvaret för att 
samordna förvaltningens kvalitetsarbete. De samarbetar, men utifrån respektive professions ansvars-
område. SAS är även tillsynsansvarig tjänsteman över socialtjänsten/vård och omsorg/funktionshinder-
området. MAS har ett övergripande ansvar att bevaka patientsäkerheten. I den tidigare nämnda projekt-
sammanställningen (Vision 2020) finns delområdet ”Kundbehov”.  Varken SAS och MAS finns repre-
senterade i arbetet med Kundbehov. 
 
Inom förvaltningen finns en struktur för träffar avseende kvalitetsarbetet. MAS träffar samtliga sjukskö-
terskor respektive Rehabiliteringspersonal (fysioterapeut och arbetsterapeut) minst tre gånger/termin. 
SAS och MAS har gemensamma s.k. Kvalitetsmöten med respektive enhetschef varje kvartal då de pra-
tar om och går igenom enhetens s.k. avvikelser. Vid behov och på begäran från enhetschef kan SAS och 
MAS även delta på enhetens arbetsplatsträffar. Hur kvalitets- respektive patientsäkerhetsarbetet funge-
rat under året kan utläsas i den årliga Kvalitets- respektive Patientsäkerhetsberättelsen. Respektive be-
rättelse summerar vilka förbättringsområden som identifierats under året och ger även förslag på åtgär-
der. Några av de identifierade förbättringsområdena följs även upp genom nämndens internkontroll. 
 
Vid intervjuerna säger MAS och SAS själva, att det finns stora behov av att utveckla kvalitetsarbetet och 
inlemma det som en naturlig del i det ordinarie arbetet i verksamheterna. Behov finns att utveckla med-
arbetares delaktighet både i planering och genomförande, att riskanalyser görs vid behov och att analys-
arbetet fördjupas när avvikelser samt händelser uppstår. Överhuvudtaget menar MAS och SAS att arbe-
tet behöver inriktas mot att bli mer strategiskt, långsiktigt och förebyggande. För närvarande är deras 
uppfattning att det saknas en strategi med övergripande mål för kvalitetsarbetet. De menar att de har 
rutiner som stödjer processerna, men att man inom förvaltningen inte identifierat och dokumenterat 
Huvudprocesserna. De ger även en del konkreta exempel på fel som uppstått bl a på korttids och i sam-
band med utskrivning från sjukhus på grund av att det varit otydligt med ansvarsfördelning om vem 
som ska göra vad och när. I samband med faktakontroll av revisionsrapporten meddelas att de plane-
rar inom kort starta ett arbete med att kartlägga väsentliga processer. 
 
Flera av dem vi intervjuat anser att verksamhetsutvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet saknar långsik-
tighet och att många lösningar haft karaktären av ”här och nu”, d v s tillfälliga. Samarbetet mellan 
kvalitetssamordnarna och chefer samt personal i verksamheterna behöver utvecklas och komma ett steg 
                                                             
5 En avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller skulle ha kunnat medföra fysisk eller psykisk skada hos brukaren. 
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vidare, så att förbättringsarbetet blir en naturlig del i arbetet. Flera av de intervjuade beskriver att käns-
lan f.n. är att många arbetar var för sig och inte mot gemensamt mål för brukaren/klienten. Någon säger 
att MAS och SAS ”arbetar på” med sina kontroller, men att arbetet inte tas till vara så de kan undvika att 
liknande problem uppstår igen, d v s det saknas f.n. ett lärande i organisationen.  
 
Trots de utvecklingsbehov som uppmärksammats i kvalitetsarbetet, så kan vi se i Patientsäkerhetsberät-
telse och i Kvalitetsberättelse från år 2016, att det gjorts en hel del förbättringar i arbetet runt bru-
kare/klienter/patienter. Kvalitetsberättelsen redovisar att det i äldreomsorgens nationella brukarenkä-
ter går att se att resultaten förbättrats i Herrljunga. Mellan åren 2015 och 2016 har fler brukare angett 
att de nu sammantaget är mer nöjda med helheten både inom hemtjänst och inom särskilt boende. För 
Individ- och familjeomsorgen kan ses att väntetiden för första kontakt minskat, liksom tiden för hand-
läggare att genomföra utredningar.  
 
När SAS kontrollerat dokumentationen i verksamheterna konstateras också en förbättring, vilket sanno-
likt är resultatet av att det hållits flera utbildningstillfällen samt att chefer påmint om att dokumentat-
ion ingår i omvårdnadsarbetet. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar att det gjorts fler registreringar i 
olika nationella kvalitetsregister, exempelvis i Senior Alert6 där fler riskbedömningar gjorts samt fler 
BPSD7-registreringar med förslag på åtgärder. Samtliga åtgärder är en del i kvalitetssäkringen av arbe-
tet runt brukare/patient. 

2.5. Iakttagelser och bedömning 

 Finns strategier och planer för det operativa utvecklingsarbetet? 

 Hur följs strategier och resultat upp? 

 Vilka åtgärder vidtas om önskade resultat uteblir? 

På förvaltningsledningsnivå har initiativ tagits till en treårig utvecklingsplan (Vision 2020) med inrikt-
ning mot fyra strategiskt viktiga delområden. Trots många planerade aktiviteter och uppgifter bedömer 
vi att arbetet med utvecklingsplanen än så länge är i inledningsfasen. Den har inte antagits av nämnden, 
gjorts känd eller förankrats inom förvaltningen. Det planerade utvecklingsarbetet har sannolikt påver-
kats och fördröjts av organisationsförändringar och av byten på tjänsterna som verksamhetschef. Den 
treåriga utvecklingsplanen följs upp regelbundet på förvaltningsledningens träffar. Vid granskningstill-
fället hade det ännu inte redovisats något resultat från den treåriga utvecklingsplanen. 
 
Den återkommande verksamhetsplanering som finns för det operativa utvecklingsarbetet är den ettå-
riga verksamhets-/arbetsplanen för respektive verksamhetsområde och enhet. Vi bedömer att dessa pla-
ner har en bra struktur för innehållet och att innehållet är ändamålsenligt. Respektive plan innehåller 
även identifierade utvecklingsområden för respektive verksamhet/enhet. Skriftlig uppföljning av enhet-
ernas planer har inte gjorts enligt mallen, vid tre tillfällen per år. Det har dock gjorts en uppföljning 
både muntligt och skriftligt beträffande utförda aktiviteter vid VO:s månatliga träffar mellan verksam-
hetschef och enhetschef. Vid uteblivet resultat för planerat utvecklingsarbete så fortsätter det året 
därpå.   
 
Strategi och övergripande mål för arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten (enligt SOSFS) sak-
nas. Nämnden som är ansvarig för kvalitetsarbetet har inte antagit några övergripande mål kopplat till 
patientsäkerhets- eller kvalitetsarbetet. Inom förvaltningen pågår ett arbete där delar i ett ledningssy-
stem tillämpas. De förbättringsområden som kommer fram redovisas i de årliga uppföljningarna, Pati-
entsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse. Nämnden antar respektive berättelse och några av de 
identifierade förbättringsområdena tas även upp för uppföljning i nämndens internkontrollplan. Vår 
bedömning är att förbättringsområdena från Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse borde 

                                                             
6 Ett riksomfattande register för förebyggande vård och omsorg, där viktiga områden som risk för undernäring, fall och trycksår 
registreras och följs upp.  
7 BPSD = ett register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens som syftar till att kvalitetssäkra omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande.   
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kunna integreras på ett bättre sätt i det gemensamma utvecklingsarbetet och även integreras som ett av 
förbättringsunderlagen i enheternas planering.   
 
Granskningen visar att nämnden och förvaltningsledningen, under åren från starten av den nya organi-
sationen med en förvaltning, har haft fokus på att få ekonomi i balans och att få till en struktur för led-
ning och styrning. Äldreomsorgens och individ- och familjeomsorgens nettokostnader ligger nu strax 
under de genomsnittliga i riket.  
 
I en utredning som gjordes år 2012, inför sammanslagningen av de två förvaltningarna till en socialför-
valtning, beskrevs att verksamhet och ledning i huvudsak arbetat med kort framförhållning och att en 
långsiktighet i arbetet saknades. Vår bedömning är att styrningen av det övergripande och långsiktiga 
utvecklingsarbetet för förvaltningens verksamheter fortfarande behöver utvecklas. Flera chefer och 
funktioner har i samband med intervjuerna efterlyst mer av långsiktiga mål och visioner för verksam-
hetsutvecklingen, och efterlyst en långsiktighet i planeringen som visar ”vart man vill nå”.  
 
Vi bedömer att situationen med bristande kontinuitet bland chefer på olika nivåer har varit ansträngd 
och sannolikt har påverkat långsiktigheten i utvecklingsarbetet. Vår slutliga bedömning är att nu när 
ekonomin är i balans och det bedöms vara en stabilitet i organisationen, borde förutsättningarna vara 
goda för att även komma igång med strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.  
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Bilaga 1a) 

Visuell bild över chefskontinuitet inom socialförvaltningen januari 2015 t o m september 2017 
(upprättat efter uppgifter som inhämtats från stabschef i september 2017) 

 2015 2016 2017 
Antal 
chefer  Jan-

Mars 
April-
Juni 

Juli- 
Sept 

Okt- 
Dec 

Jan-
Mars 

April-
Juni 

Juli- 
Sept 

Okt- 
Dec 

Jan-
Mars 

April-
Juni 

Juli- 
Sept 

Förv.chef            1 

VÅRD & OMSORG 
Verksamhetschef 

      *)     
4 

EC, HAGEN            1 

EC, HEMGÅRDEN            4 

EC, HEMGÅRDEN         **) ***)  3 

EC, HEMTJÄNST 1            2 

EC, HEMTJÄNST 2            4 

EC, KORTTID MM      ****)      5 

HSL-verksamhet           ****) 2 

SOCIALT STÖD 
Verksamhetschef 

          ****) 
3 

EC, BARN o FAM            2 

EC, VUXNA            1 

EC, ARBETS-
MARKN 

    *****)       
3 

EC, LSS            2 

EC, ENSAMKOM.            2 

BISTÅND 
Verksamhetschef 

        ****)  ****) 
3 

*) Konsult, **) Intern EC-lösning samt Konsult, ***) Intern rekrytering av EC, ****) Intern lösning, *****) Deltidssjukskrivning 

 

Bilaga 1b) Antal medarbetare per enhetschefsområde 
(hämtat från Förvaltningens dokument Verksamhetsförändringar för budgetperioden 2018) 
 

Enhet Medarbetare Stöd 

Hemgården demens 24 - 

Hemgården omvårdnad 18 - 

Hemtjänsten Herrljunga 41 – ska minska mest 2 planerare av HT-insatser 

Hemtjänsten Ljung 32- ska minska något 1 planerare 

Hemtjänstområde 3 - nyinrättad Kommer att ta över från övriga HT  

Hälso- och Sjukvård, inkl. hemsjukvård 39 - 

Hagen 32 - 

Korttid mm, Stöd i ordinärt boende 20 - 

Funktionshinder - LSS 35 0,5 tjänst administrativt stöd 

HVB Ensamkommande 30 3 samordnare 

IFO Barn och Familj 14 En 1:e soc.sekr 0,75 tjänst 

IFO Vuxen 18 En 1:e soc.sekr. 0,25 tjänst 

Arbetsmarknadsenhet - Sysselsättning 32 3 arbetsledare 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAM N DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-05-02 

SN § 56 

Inför budget 2019 (information) 

Sammanfattning 
Magnus Stenmark, socialchef, informerar om socialnämndens aktuella 
ekonomiska situation och om prioriterade verksamhetsförändringar inför 2019. 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår att underlaget i § 56 går som meddelande till 
kommunfullmäktige. 

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

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att underlaget i § 56 går som meddelande till 

kommunfullmäktige. 

l'ör kännedom Kommunfullmäktige 
till: 

Uldragsbestyrkande 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

2018-02-12 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019 

Förvaltning: Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Ökad bemanning äldreomsorg dagtid 
Ökad bemanning äldreomsorg nattid 

Tkr 

Finansieras genom kommunbidrag 

800-4 350 

Utökning socialsekreterare BoF pga ökad ärendemängd 
Utökade administrativa lokaler 

1 200- 5 900 

600-1 200 

500 
2 000 
1 000 

600 
150 
250 
500 

Ökade kostnader placeringar BoF 
Ökade kostnader våld i nära relationer, vuxna 
Demenssjuksköterska 
Anhörigstöd 
Viva app 
Digitalisering 

7 600-16 450 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 1 av 5 

Ökad bemanning särskilt boende 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 4 350 tkr för att öka 
bemanningen på särskilda boendena och korttiden. Genom att öka bemanningen på 
boendena avskaffas ensamarbete och den enski Ide kan i större utsträckning ti I I försäkras en 
god och säker omvårdnad. 

Idag är bemanningen på omvårdnadsenheterna 0,53 årsarbetare per om sorgsplats och 0,64 
på demensenheterna och korttiden. Konsekvenserna av denna bemanning är att medarbetare 
på omsorgsenheterna arbetar ensamma under ett antal timmar per dag och den enskilde kan 
därför inte tillförsäkras en god och säker omvårdnad. Den låga bemanningen innebär också 
att bland annat sociala aktiviteter för de boende är begränsade. 

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser Kostnad 
Ingen förändring - Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. 0 tkr 

fall 
- Sämre arbetsmiljö för medarbetarna 
- Begränsade aktiviteter för de boende 

Från 0,53 till 0,59 på - Förbättrad kvalitet för den boende 800 tkr 
omvårdnadsenheterna - Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är 

något ensamarbete 
- Begränsade aktiviteter för de boende 

Fri\n 0,53 till 0,64 på - Förbättrad kvalitet för den boende 4 350 tkr 
omvårdnadsenheterna - Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är 
och fri\n 0,64 till 0,74 ni\got ensamarbete 
på demens- och - Förbättrade aktiviteter for den boende 
korttidsenheten 

-

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 4 350 tkr att användas 
till ökad bemanning på särskilda boendena för äldre och korttiden. 

2 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Undersökning 
Nuläge 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVAL TNlNGEN U trecl ningsrapport 
2018-02-09 

Sid 2 av 5 

Beläggningen per omsorgsplats på våra särskilda boenden är 0,53 och per demensplats och 
på korttiden är det 0,64. 
P8 ornvårdnadsenheterna på Hemgården: Al, A2 och C2 så är medarbetare själv delar av 
dagarna. På såväl Al och C2 (innan ombyggnationen av A 1 är färdig och det finns en 1 Oe 
lägenhet) är man själv mellan 1,5-2 timmar på vardagar och mellan 2-3 timmar på helger. 
På A2 är man själv 3,5 timmar på helgerna och ibland på vardagar. 
Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs 
en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då medarbetare är själva 
vissa timmar av dagen och därigenom inte har möjlighet att hjälpa mer än max en åt 
gången om ens det, i de fall där det krävs en dubbelbemanning. Det är även en osäker 
arbetsmiljö för den enski Ide arbetstagaren då det är ensamarbete. 
Bemanningskvoten innebär även att de sociala bitarna på våra boenden, såväl demens som 
omvårdnad, blir eftersatta då medarbetarna inte hinner med dessa insatser. Även andra 
insatser kan bli eftersatta en dag då det händer mycket, såsom städ och dusch. 

Jämförelse med andra kommuner 
I tabellen nedan görs en jämförelse med kommuner som enligt Ko lada är liknande 
kommuner äldreomsorg samt Vårgårda kommun. Genomsnittet på demensenheter är 0,7 

I å 0 d d O 59 oc 1 p. om var na 
' 

Kommun Demensplats Omson~splats 

Herrljunga 0,64 0,53 
Perstorp 0,64 0,64 
Boxholm 0,64 0,56 
Östra Göinge 0,67 0,55 
Säter 0,72 0,72 
Hylte Inget angivet Inget angivet 
Lessebo 0,77 Inga rena ornvårdnadsboenden 
Hörb:l'. 0,64 0,53 
Mörbylånga 0,8 0,6 
Vårgårda 0,78 0,58 

Ekonomi 
Årskostnaden för en undersköterska på särskilt boende i Herrljunga beräknas till 467 tkr 
tkr/anställd och årsarbetstid är 1920 timmar per år (37 timmars vecka). Totala 
personalkostnaden för kommunens 54 demensplatser är 15 910 tkr, för 28 
omvårdnadsplatser 6 864 tkr och för 8 korttidsplatser är det 2 577 tkr. 

3 

Meddelande 14



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRV AL TNlNGEN Utreclningsrapport 
2018-02-09 

Sid 3 av 5 

,kc; 

Juridik 
Sveriges kom111uner och landsting har tagit fram rekommendationer för Sveriges 
kommuner avseende "Kvalitet i särskilt boende". Grunden till framtagandet är 
förändringen i socialtjänstförordningen där det står att den enskildes behov ska vara 
styrande. I rekommendationen går följande att läsa under bemanning: 

Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska 
uppmärksamma behov av hjälp och ge ~jälp till äldre på särskilt boende. All 
uppmärksamma behov utan dröjsmål kan, som.framgår i 
social(jänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad bemanning. 
När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur 
och hur snabbt detta ska ske måste utgå fi~än den enskildes behov av stöd 
och ~jälp. 
(SKL, 2016, Kvalitet i särskilt boende, sid 7) 

Detta innebär att kommunen ska ha en bemanning so111 är anpassat till de 
enskildas behov. Utifrån de boendes, på våra omvårdnadsplatser, behov så 
uppfyller kommunen idag inte dessa riktlinjer. Att en medarbetare är ensam på 
en enhet med 9-10 boende under ett antal timmar per dag innebär att vissa 
boendes behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses då det krävs två personer 
för att kunna tillgodose behoven. Kommunen erbjuder därigenom inte en god 
och säker omvårdnad. 

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska beakta den särskilda 
risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför 
arbete ensam (3 kap 2§ andra stycket). Vid ensamarbete som 
innebär psykiskt påfrestande arbete ska den enskilde medarbetaren 
få särskilt stöd och handledning för att ha utbildning om hur de ska 
hantera ex. hotfyllda situationer. 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag. 
Konsekvenser 
Genom att behålla dagens bemanning på våra enheter så behålls den sämre kvaliten for den 
enskilde på såväl omsorg- som demensenhet samt den sämre arbetsmiljön för den enskilde 
medarbet<iren som får utföra ensamarbete under mellan 1,5 timme och 3,5 tim1m1r per d8g 
på omvårdnadsenheterna. 

Ett antal av de som bor på våra boenden är i behov av sådan omsorg att en enskild 
medarbetare inte kan erbjuda denna själv utan man behöver vara två. Är en medarbetare 
själv under ett antal timmar kan denne komma att tvingas, utifrån den enskildes behov, 
att utföra insatsen ensam. Detta kan vara skadligt för den enskilde boende men även för 
medarbetaren då det kan vara tungt fysiskt. 
Att arbeta ensam under ett antal ti111111ar kan för den enskilde medarbetaren innebära 
hög psykisk arbetsbelastning och stress då en enskild person inte kan tillgodose alla 
boendens behov ensam samt att det på vissa enheter kan finnas risk för hot och våld 

4 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 4 av 5 

Skulle något inträffa såsom en olycka så blir medarbetaren som är på plats upplåst till 
den enskilde boende. Skulle då fler boenden behöva hjälp finns det ingen som kan 
hjälpa denne om medarbetaren arbetar ensam. 
Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk 
för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens behov på enheterna, 
inte kan tillgodose en säker och god omvårdnad under de timmar då personalen är 
ensamma. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att 
arbetsmiljön inte är tillräcklig. 
De sociala aktiviteterna på boendena fortsätter att vara begränsade. 

Ekonomi 
Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade 
budgetmedel till socialnämnden. 

Alternativ 2 - Höja bemanningen på omvårdnad till 0,59 
Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,59 . 
Konsekvenser 
Sku I le bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas ti 11 0,59 skulle det innebära att 
ensamarbetet på dagtid försvinner. 

En säkrare omsorg för den enskilde brukaren då bemanningen är minst två hela dagen . 
En bättre arbetsmiljö för medarbetarna då de inte längre behöver utföra ensamarbete. 
Fortsatt begränsat med meningsfulla sociala aktiviteter för den boende 

Ekonomi 
Skulle bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas till 0,59 så är det en ökning med 0,06 
per plats. Det innebär att omvårdnadsplatsema skulle öka med 1,68 årsarbetare per år. Detta 
motsvarar en kostnadsökning på 800 tkr. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag. 

Alternativ 3 - Höja bemanningen på omvårdnad till 0,64 och på demens till 0,74 
Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,64 och på demensenheterna och 
korttiden höjs den från 0,64 till 0,74. 
Konsekvenser 
Genom att höja bemanningen på såväl omvårdnad som demens med 0, 11 respektive 0, 1 så 
avskaffas ensamarbetet på dagtid och kvaliteten för den enskilde höjs då nämnden kan 
erbjuda en bättre omvårdnad och fler sociala aktiviteter genom t.ex. anställa en 
akt i vitets ledare. 
Ekonomi 
Höjningen av bemanningen skulle innebära ökade kostnader på omvårdnadsenheter med ca 
1 450 tkr och på demensenheterna med 2 900 tkr. Totala kostnaden är 4 350 tkr. 
Finansiering sker genom utökade kommunbidrag. 

Förvaltningens förslag 
Utifrån lagstiftning och den boendes säkerhet och kvaliteten på de insatser förvaltningen 
utför måste bemanningen på omvårdnad ökas med minst 0,06 årsarbetare per plats. För att 
erbjuda den enskilde en god kvalitet när de bor på ett av socialnämndens boende behöver 
bemanningen höjas till 0,64 på omsorgsenheterna och till 0,74 på korttiden och 
demensenheterna. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 5 av 5 

Förvaltningen förespråkar alternativ 3 och anser att alternativ 2 är den minsta höjning som 
måste göras. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 1 av 6 

Ökad nattbemanning inom Vård och omsorg 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1200 - 7 500 tkr för att 
öka nattbemanningen på särskilda boendena. Genom att öka nattbemanningen på boendena 
avskaffas obemannade enheter och den enskilde kan i större utsträckning ti !!försäkras en 
god och säker omvårdnad. 

Socialstyrelsen föreskriver att den äldre ska nattetid "utan dröjsmål" få "det stöd och den 
hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa" (SOFS 2012: 12). Idag 
motsvarar kommunen inte dessa krav. För att de ska efterlevas krävs en 
personalförstärkning på kommunens särskilda boenden. 

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ och ett tillägg som bör appliceras oavsett 
vilket förslag som antas. 

1\lternativ Konsekvenser Kostnad 
Ingen förändring - Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. () tkr 

fall 
- Sämre arbetsmiljö för medarbetarna 
- Vite kan utdelas vid besök/kontroll av IVO 

I Iemgården: från - Förbättrnd kvalitet för den boende med möjlighet till att 1 200 tkr 
3 till 4 personer snabbare få hjälp 

- förbättrnd arbetsmiljö för medarbetarna 
- fortfarande förekommer enheter som är utan bemanning 
och saknas tillsyn till boendena vite kan utdelas vid tillsyn 
avIVO 

Hemgården: från - Förbättrad kvalitet för den boende då alla enheter är 3 650 tkr 
3 till 6 personer bemannade av personal på natten 

- Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde 
- verksamheterna uppfyller kraven utifrån socialstyrelsen 
rekommendation gällande nattbemanning 

Införa - En ostörd tillsyn både natt och dag för den enskilde. 2 250 tkr 
trygghetskamera - Förbättrad kvalitet för den enskilde (vid 150 
på boendena och - Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare. kameror) 
i hemtjänsten - Minskad trafik och miljöbelastning 

Bes I utsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 200-5 900 tkr att 
användas ti Il ökad nattbemanning på särskilda boendena och nattpatrullen för äldre. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

Undersökning 
Nuläge 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Bemanningen under natten är följande: 

Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 2 av 6 

Hemgården: 3 medarbetare på 50 boende, uppdelade på 6 enheter på två våningar. 
Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs 
en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då en del av enheter 
lämnas utan bemanning och tilllsyn under nattetid. Det är även en osäker och utsatt 
arbetsmiljö för den en sk i Ide arbetstagaren då det är ensamarbete med för stort antal brukare 
där hot och våld kan förekomma dagligen. 

Det är svårt att utifrån nyckeltal såsom antal platser bedöma behovet av bemanning på 
natten. Lagstiftningen samt vägledning från socialstyrelsen ställer dock krav på god 
kvalitet, värdigt bemötande samt trygg och säker vård. På de boenden där en personal 
måste arbeta på flera enheter, vilka ligger på olika våningsplan, är det tveksamt om 
bemanningen på boendena kan anses uppfylla dessa krav. Det finns redan en del tekniska 
lösningar för att få reda på om de dementa och somatiska brukarna är uppe ur sängen, till 
exempel dörrlarm och golvlarm. Dock kan personer med demenssjukdom inte alltid 
uppfatta situation och tid vilket kan medföra oro och otrygghet. Att vänta på personal som 
hjälper en annan boende kan därför få stora konsekvenser. De kan heller inte förväntas 
larma om de vaknar och har ångest. Personalen behöver därför finnas i närheten för att 
hantera brukare som ropar på hjälp. I dagsläget förekommer situationer då enheter är 
tomma i varierande utsträckning. Det medför att kvaliten och tryggheten inte går att säkra. 
Personalen kan dessutom bli utsatt för utåtagerande beteende eller olycksfall då det inte 
finns en kollega att tillgå. 

Ekonomi 
Årskostnaden för en undersköterska som arbetar natt i Herrljunga beräknas till 640 
tkr/anstäl Id. 
Budgeterad kostnad för nattbemanningen på Hemgården 3 680 tkr. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Juridik 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 3 av 6 

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer 
med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Dessa trädde i kraft den 3 1 mars 
2015 (SOSFS 2012:12) 

2 § Varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat dygnet 
runt. Bemanningen ska säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma om en person 
med demens~jukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne 
sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. 

Allmänna råd 
Vid den bedömning som ska göras av hur ett särskilt boende ska 
vara bemannat bör bl.a. beaktas 
- hur lokalerna är utformade, 
- vilken kompetens personalen har och 
- vilka möjligheter omsorgspersonalen har att se och höra att en person med 
demens~jukdom behöver stöd och hjälp. Behov av stöd och hjälp till skydd för liv, personlig 
säkerhet och hälsa kan föranledas av att en person med demens~jukdom riskerar att 
- !ida.fj;sisk eller psykisk skada eller 
- orsaka.fj;sisk eller psykisk skada hos andra. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram flera rekommendationer som gäller 
inom äldreomsorgen. Dessa ska beaktas och följas av kommunerna i stor utsträckning. 
Nedan lyfts två av de rekommendationer som socialnämnden anser ska eftersträvar i arbetet 
då de är viktiga. 

Den ena rekommendationen är "Kvalitetsarbete i särsk i It boende äldre nattetid" 
Rekommendationens fyra hörnstenar är: 

1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs 
nattetid. 

2. individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres 
anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och till,1,yn även nattetid. 

3. Strategi.för ny teknik: Kommunen hör ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl 
ir?fi-c1struktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning. 

4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att 
förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt 

Den andra rekommendationen är "Kvalitet i särskilt boende". Grunden till att SKL tog fram 
rekommendationen är revideringen av socialtjänstförordningen där det står att den 
enskildes behov ska vara styrande. I rekommendationen går följande att läsa under 
bemanning: 

Social(jänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska 
uppmärksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utred ningsrapport 
20 I 8-02-09 

Sid 4 av 6 

uppmärksamma hehov utan dröjsmål kan, .1·omfi'omgår i 
socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad hemanning. 
När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur 
och hur snahht detta ska ske måste utgå.från den enskildes behov av stöd 
och hjälp. 
(SKL, 2016, Kvalitet i särskilt boende, sid 7) 

Detta innebär att kommunen ska ha en bemanning som är anpassad till de enskildes behov. 
Utifrån de boendes behov så uppfyller kommunen idag inte dessa riktlinjer. Att en 
medarbetare har ensamt ansvar för flera enheter under nattens timmar innebär att de 
boendes behov av stöd, hjälp och trygghet inte alltid kan tillgodoses. Kommunen erbjuder 
därigenom inte en god och säker omvårdnad. 

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och 
olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam (3 kap 2§ andra stycket). 
V id ensamarbete som innebär psykiskt påfrestande arbete ska den en sk i Ide medarbetaren 
få särskilt stöd och handledning för att ha utbildning om hur de ska hantera ex. hotfylla 
situationer. 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag. 
Konsekvenser 

Herrljunga kommun bryter mot de krav som ställs från Socialstyrelsen gällande 
nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målarbete gällande att skapa en 
välmående verksamhet 
Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk 
för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning 
nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under 
nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även 
arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är 
tillräcklig 

Ekonomi 
Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade 
budgetmedel till socialnämnden. Däremot finns det risk att socialnämnden kan få betala 
vite vid eventuell tillsyn. 

Alternativ 2 - Höja nattbemanningen med en medarbetare per natt 
Bemanningen på Hemgården höjs med en medarbetare per natt (dvs från tre till fyra 
medarbetare). 
Konsekvenser 

En säkrare och tryggare omsorg för den enskilde brukaren då det är fler medarbetare 
per natt. Ett färre antal enheter är utan bemanning på natten jämförelse med idag. 
Herrljunga kommun bryter fortfarande mot de krav som ställs från Socialstyrelsens sida 
gällande nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målarbete gällande att 
skapa en välmående verksamhet på Hemgården 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 5 av 6 

Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på Hemgården finns det en risk 
för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning 
nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under 
nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även 
arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är 
tillräcklig. 

Ekonomi 
Om bemanningen skulle utökas med en medarbetare per natt, skulle det innebära en ökning 
med ca 1,9 årsarbetare per natt. Kostnadsökningen skulle bli 1 200 tkr. Finansiering sker 
genom utökade kommunbidrag. 

Alternativ 3 - Utöka nattbemanningen på Hemgårdens alla enheter 
Utöka bemanningen på nattetid så det finns en personal per enhet, dvs. 6 nattpersonal på 
Hemgården. 
Konsekvenser 

Genom att utöka nattbemanningen på till att alla 6 enheter har en nattpersonal så 
uppfyller socialnämnden bättre de krav från socialstyrelsen gällande nattbemanning på 
särskilda boende och demensboende. 
Arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren förbättras då det blir mindre ensamarbete. 

Ekonomi 
Höjningen av bemanningen skulle innebära att Hemgårdens bemanning utökas med 5,8 
årsarbetare. Ökade totalkostnader blir 3 650 tkr. Finansiering sker genom utökat 
kommunbidrag. 

Tilläggsförslag - Införa trygghetskamera på särskilt boende och i nattpatrullen 
Införa trygghetskamera på boendena; i korridoren samt hos brukarna i hemmet som har 
tillsyn beviljad. 
Konsekvenser 

För omsorgstagaren: Möjlighet och valfrihet att välja den tillsyn som passar var och en 
bäst - för en ostörd tillsyn både natt och dag. Detta stärker den enskildes välbefinnande 
och ökar självständigheten. 
För verksamheten: Frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Förbättrad 
arbetsmiljö för medarbetare. Personalen får kontroll och snabb uppfattning 0111 läget vid 
larm 
För samhället: Minskad trafik och miljöbelastning 

Ekonomi 
Kostnaden per kamera är ca I 500 kr per månad. Skulle det införas på boendena och i 
nattpatrullen så skulle ca 150 kameror behövas. Kostnaden för detta är ca 2 250 tkr. 
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Förvaltningens förslag 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCJALFÖRV AL TNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 6 av 6 

Utifrån lagstiftning och socialstyrelsen reko111mendationer på nattbemanning: 

Förvaltningen förespråkar alternativ 3 inkl. tilläggsvalet med trygghetskameran. Ett sämre 
alternativt kan vara alternativ tre utan utökad nattbe111ann ing för nattpatru I len dock 
fortfarande 111ed ti I I äggsvalet, dvs trygghetskameran. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utreclningsrapport 
2018-02-09 

Sid I av 4 

Utökning socialsekreterare 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om l 200 tkr för ökat behov 
av socialsekreterartjänst. Antal ärenden inom Barn och familj ökar och därmed behov av 
utredning och uppföljning. 

Förvaltningen har tagit fram olika alternati v utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser Kostnad 
Ingen förändring -Budgetunderskott ()kr 

-N eddrngningar inom annan verksamhet 
Tillsko tt med 600 tkr -Täcker inte hela behovet men ger större 600 tkr 

forntsättningar att hålla sin budgetram och följa 
gällande lagstiftning beträffande tex utrednings tider 
och förebyggande arbete en! 5 kap 1~ SoL 

Tillskott med 1 200 -Nämnden kan troligen hålla sin budgetram och följa 1 200 tkr 
tkr till budget gällande lagstiftning beträffande t ex utredningstider 

och förebyggande arbete en! 5 kap 1§ SoL 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 200 tkr för ökat 
behov av socialsekreterartjänst. 

Undersökning 

Nuläge 
Mängden ärenden ökar samtidigt som komplexiteten och tyngden i ärendena ökar. Ärenden 
där det förekommer våld, missbruk, hedersförtryck och a1U1an allvarlig föräldrasvikt ökar. 
Ärenden där domstol beslutat 0111 vård enligt LVU ökar, vilka är tidskrävande då arbetet 
som föregår en ansökan om vård en I igt L VU är omfattande och rätts processen kan bl i 
utdragen. Ärenden där barnet, under 18 år, och den unge, under 21 år, placeras av 
hedersrelaterade skäl och/eller utsatts för våld ökar. Placering sker i dessa ärenden på orter 
med längre avstånd från Herrljunga av risk- och säkerhetsskäl, vilken är tidskrävande för 
socialsekreterarna då barnets vård ska följas noggrant oavsett avstånd. Antalet ärende där 
behov av beslut om skyddande av placeringsadress och umgängesbegränsning genlemot 
vårdnadshavare ökar. 
Antalet anmälningar ökade från år 2016 till 2017 med 41,3 %, frän 342 till 483 st, och 
ansökningar med 30 %, från 139 till 180 st, vilka medfört ökad och hög arbetsbelastning 
för personalen. Flera ärenden är av sådan komplexitet att ärendet kräver att det handläggs 
av två socialsekreterare. Personalen är pressad av den ökade belastningen och flera 
socialsekreterare uttrycker att de är påverkade av stress. Sedan slutet av år 2016 anlitas 
konsulter från bemanningsföretag, till en stor kostnad för förvaltningen, för att lagstadgade 
tider ska kunna hållas såsom tid för skydd- och förhandsbedömning vid inkommen 
anmälan samt utredningstid. Att anlita konsulter är en åtgärd i den akuta situationen när 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-09 

Sid 2 av 4 

personalbemanningen inte räcker till men är inte en bra lösning i längden, då en konsult 
förvaltar och arbetar med det som I igger för handen. För att verksamheten ska utvecklas 
och förbättras krävs personal, som är engagerad och som vill utveckla enhetens arbete och 
samverkan med andra verksamheter, och ti 11 det krävs anstäl Id personal. 
Det förebyggande arbetet, arbetet med att informera om Socialtjänsten i kommunen samt 
socialnämndens särskilda ansvar för att samverkan kommer till stånd med andra 
myndigheter, är exempel på uppgifter som får stå tillbaka, då ärenden där misstanke finns 
0111 barn som far illa måste prioriteras före allt annat. Socialnämndens ansvar enligt 5kap 
I§ socialtjänstlagen, se nedan, får därmed stå tillbaka och får lägre prioritet. Om medel 
tillförs så två socialsekreterare anställs, kant ex den samverkan med polis och skola, SSPF, 
fortsätta i den form som påbör:jades under 2017, samarbetet med skolan kan utvecklas fOr 
att tidigt upptäcka och möta barn i riskzon och det förebyggande arbetet med att ta fram 
hemmaplanslösningar utvecklas så vi undviker dyra placeringar, vilka också är ett mycket 
stort ingrepp i ett barns liv. Genom att utöka socialsekreterargruppen med två tjänster, finns 
goda möjligheter att kostnaden för placering minskar och kostnaden för konsulter helt 
upphör. 

Ekonomi 
Under år 2017 var kostnaden för konsulter via bemanningsföretag 2 700 tkr. En kostnad 
som inte.finns budgeterad och som tas.från annan verksamhet. 

Juridik 

Enligt 5kap 1 § socialtjänstlagen ska socialnämnden 

I. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 

2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga, 

3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 
och unga far illa, 

4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel, 

5. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel 0111 pengar bland barn och 
unga, 

6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma 
och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, 

7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken 
till en ogynnsam utveckling, 

14 

Meddelande 14



Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ I! HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
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Sid 3 av 4 

8. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 
och 

10. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 
finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört eller sedan verkställighet 
av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
upphört. Lag (2017:809). 

Enligt l l kap l § social~jänstlagen ska socialnämnden, när en anmälan inkommer som rör 
barn eller unga, genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras . 

Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas 
inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte 
fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. Lag 
(2012:776). 

Enligt 11 kap 2§ socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd 
senast inom fyra månader. 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
Socialsekreterarna prioriterar ärenden där det finns misstanke om att barn far illa. Det 
förebyggande arbetet och arbetet med att initialt finna alternativ lösning på hemmaplan får 
stå tillbaka. Dyr lösning på HVB kan i det akuta läget bli en nödvändig lösning. Samverkan 
med andra aktörer såsom skola och polis får ske i mån av tid. Socialtjänsten arbete såsom 
det ska bedrivas enligt 5kap 1 § socialtjänstlagen får lägre prioritet och vissa punkter i 
paragrafen får skjutas upp helt tills vidare. 

Ekonomi 
Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan 
verksamhet. 

Alternativ 2 - Höja budget med 600 tkr 
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för 
socialsekreterartjänster på JFO barn och familj , För en tjänst behövs 600 tkr. 

Konsekvenser 
Socialnämnden kan inom given budget bättre tillgodose barnets behov och arbeta 
förebyggande enligt lagstiftarens mening. Kostnaden för konsulter och placering minskar. 
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Ekonomi 
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra 
verksamheter behöver inte genomföras. 

Alternativ 3 - Höja budget med 1 200 tkr 
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för två 
socialsekreterartjänster på IFO barn och familj, Verksamhet myndighet, med 1 200 tkr. 

Konsekvenser 
Socialnämnden kan inom given budget ti I lgodose barnets behov och arbeta förebyggande 
enligt lagstiftarens mening. Kostnaden för konsulter upphör och kostnaden för placering 
minskar. 

Ekonomi 
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra 
verksamheter behöver inte genomföras. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen förespråkar alternativ 3. 

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 1 200 tkr så är det troligare att 
nämnden håller sin budget. 
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Sid 1 av 2 

Utökade administrativa lokaler 

Sammanfattning 
Socialnämnden önskar få utökat kommunbidrag till 2019 för utökade administrativa 
lokaler. 

Alternativ Konsekvenser Kos tnad 
Ingen budgethöjning Fortsatt nedsatt arbe tsmiljö samt mindre bra säkerhet 0 kr 
H öjning av budget Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. Lättare med en 500 tkr 

ingång för medborgarna. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden för administrativa lokaler 
med 500 tkr. 

Undersökning 
Nuläge 
Socialförvaltningen är utspridd på flera olika lokaler inom kommunen. Verksamhet 
myndighet sitter fördelade på TB-huset och Thors hus. 

Tanken med den nya organisationen är att kommuninvånarna ska ha "en väg in" till 
Socialförvaltningen. Därför finns det ett behov av att flytta samman Verksamhet 
Myndighet under ett tak. Att enheterna flyttar samman, innebär att samarbetet underlättas 
mellan grupperna, vilket verkar för att den enskilde blir lotsad till rätt handläggare med sitt 
ärende och att rättsäkerheten för den enskilde ökar. Personalen kan lätt "kika in" till 
varandra för att diskutera frågor istället för såsom idag när man ska försöka nå varandra på 
telefon eller via e-post. Samverkan blir störd och arbetsmiljön sämre när personalen sitter 
utspridda som idag. Chefer och medarbetare får tillbringa mycket tid för planering av besök 
och möten i olika byggnader. Både chefer och medarbetare får använda sin egen bil för att 
snabbt ta sig mellan arbetsplatserna. Att samla personalen har även en personalsocial 
betydelse, att få mötas i lunchrum och på raster, att se varandra och mötas i annat 
sammanhang är betydelsefullt för trivseln och bidrar till en positiv samverkan. 

Bedömning av behovet 
Verksamhet myndighet har ett behov av att sitta samlade geografiskt. Utöver det finns ett 
behov av att stärka säkerheten i lokalerna då verksamhet Myndighettar beslut som får 
konsekvenser för den enskilde vilket kan leda till hot och våld situationer. Lokalern a som 
finns idag har till viss del fungerande säkerhet men den behöver förbättras . 

Utöver behovet av att samla myndighet och stärka säkerheten så finns behov av att förbättra 
arbetsmiljön avseende kontor och personalutrymmen . Idag är det många medarbetare som 
delar kontor och i vissa fall är det till och med fler än två i ett kontor. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utred ningsrapport 
2018-02-02 

Sid 2 av 2 

Socialnämnden har kollat på lokaler på Yerkstadsgatan som går att hyra och som motsvarar 
de krav som stäl Is på arbetsmiljö och säkerhet vid ombyggnation. 

Juridik 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning: 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Ingen förändring i budget görs. 
Konsekvenser 
Arbetsmiljön är fortsatt nedsatt för medarbetarna avseende kontor och personalutrymmen. 
Säkerheten behöver förstärkas vilket innebär investeringskostnader. Beslutar 
socialnämnden om en flytt och kommunfullmäktige tillskjuter medel beräknas ett 
budgetunderskott på 500 tkr. 

Alternativ 2 - Höjning med 500 tkr 
Socialnämnden budget höjs med 500 tkr. Höjningen motsvarar den förhöjda hyreskostnad 
för lokalerna på Yerkstadsgatan jämfört med kostnaderna i TB-huset samt kostnader för 
ombyggnation. 
Konsekvenser 
Arbetsmiljön förstärks. Samma sak gäller säkerheten i lokalerna. Myndighet kan arbeta mer 
effektivt då samarbetet mellan de olika delarna i Myndighet förstärks. 

Förvaltningens förslag 
Socialförvaltningen förespråkar alternativ två. Arbetsmiljön och säkerheten behöver 
förbättras för medarbetarna och en väg in för enskilda medborgare förbättras. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ökade kostnader placeringar BoF 

Sammanfattning 

Utrednings rap port 
201 8-02-05 

Sid 1av3 

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 2 000 tkr för ökade 
kostnader för placeringar barn och familj. 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

J\lternativ Konsekvenser Kostnad 
Ingen förändring -Budgetunderskott 0 kr 

-Neddragning inom annan verksamhet 
Tillsko tt med 2 000 -Nämnden kan troligen hålla sin budgetram och följa 2 000 tkr 
tkr till budget gällande lagstiftning 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 2000 tkr för ökade 
kostnader för placeringar barn och familj. 

Undersökning 
Nuläge 
Antalet barn som placeras utanför hemmet ökar. Alla under 18 år är enligt lag barn. När det 
gäller den ökande mängden placeringar utanför hemmet, är det framför allt mängden 
ärenden med hedersproblematik och våld som bidrar till att kostnaderna ökar. Dessa 
placeringar kräver dels familjehem med hög kompetens och dels måste lösningarna tas 
fram med kort varsel, oftast samma dag som ärendet blir känt på enheten. Det är inte alltid 
möjligt att arrangera vård i våra egna familjehem utan placering får ske i förstärkta 
konsulentstödda familjehem samt på HVB. Annan orsak till placering utanför hemmet är 
den unges eller förälders missbruk alternativt kognitiva svårigheter hos föräldern. En 
omständighet som al Ivar I igt påverkar socialnämndens möj I igheter att möta behov på ett 
kostnadseffektivt sätt är att tillgången på familjehem minskar, med anledning av den stora 
efterfrågan som fortsatt råder och som har ökat under senare år, då många 
ensamkommande barn placerats i familjehem. 
Unga vuxna 18-20 år kan på grund av sitt eget beteende såsom missbrnk eller kriminalitet 
omhändertas och beredas vård enligt LVU efter beslut i Förvaltningsrätten på HVB eller i 
familjehem. En ny lag gällande spelmissbruk har trätt ikraft, vilket innebär att även 
personer med spelmissbruk kan bli aktuella för placering för att få behandling för sitt 
missbruk. Vad den nya lagen kommer att innebära i form av ökat antal placeringar är svårt 
att uppskatta då det är oklart hur många som kommer att söka hjälp för sitt spelmissbruk. 

Ekonomi 
Kostnaderna för placering av barn och unga ökar oavsett placeringsform. Kostnaden för 
placering på HY B ökade från 2016 ti Il 20 17 med 13 I %, från 81 I tkr till 1 8 72 tkr, och 
placering i familjehem ökade med 25 %, från 3 382 tkr till 4 232 tkr. 
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~ l!! HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Juridik 

Utredningsrapport 
2018-02-05 

Sid 2 av 3 

Enligt 5kap I§ social~jänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. När ett ärende kommer till socialnämndens kännedom 
där det förekommer våld i nära relation, är nämnden skyldig att ingripa för den unges 
skydd el ler stöd för att kunna säkerställa att barnet får en trygg och god uppväxt. 

Enligt 5kap 11 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott 
och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd 
och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776). 

Enligt 6kap 2§ socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till 
familjehem, hem för vård eller boende och stödboenden. Lag (2015:982). 

Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av spel om pengar. Socialnämnden ska genom information till 
myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om 
skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Lag (2017:809). 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 

Konsekvenser 
Socialnämnden är hunden enligt lag att sötja för att barn och vuxna som utsätts för eller 
bevittnar våld får adekvat hjälp samt att följa domstols beslut att bereda barn under 18 år 
eller ung vuxen under 21 år vård utanför hemmet. 

Ekonomi 
Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan 
verksamhet. 

Alternativ 2 - Höja budget med 2000 tkr 
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för 
placeringar i extern regi per år om 2 000 tkr. 

Konsekvenser 
Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barnets behov. 
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~ I! HERRLJUNGA KOMMUN 

Ekonomi 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-05 

Sid 3 av 3 

Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar ino111 andra 
verksamheter behöver inte genomföras. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen förespråkar alternativ 2. 

Genom att höja kom111unbidraget till socialnämnden 111ed 2000 tkr så är det troligare att 
nämnden håller sin budget. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Våld i nära relationer 

Sammanfattning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid 1 av 2 

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1 000 tkr för ökade 
vård kostnader av skyddat boende. Kostnaderna för heldygnsvård har ökat och kommer att 
uppgå till en högre nivå framgent. 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

J\l terna tiv K onsekvenser Kostnad 
Ingen förändring -Budgetunderskott 0 kr 

-Neddragningar inom annan verksamhet 
Tillskott med 1 000 -Nämnden kan troligen hålla sin budget 1 000 tkr 
tkr 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 1 000 tkr för ökade 
vårdkostnader av skyddat boende 

Undersökning 
Nuläge 
Antal ärenden där hedersproblematik, förtryck och fysiskt och/eller psykiskt våld 
förekommer ökar. Våldet mellan vuxna ökar liksom mellan vuxna och barn. Ärendena är 
komplicerade och kräver skyddsplacering. Är det en ensamstående kvinna beviljas hon i 
första hand plats på kvinnojour men finns barn med, kan det bli aktuellt med en placering 
på HVB, vilket är en mycket dyrare lösning. När det gäller ärenden med hedersproblematik 
inleds placeringen på HVB på en ort med längre avstånd till Herrljunga, då skydds- och 
säkerhetsaspekten kräver det och det finns risk för att den vuxna/vuxne ska föras bort. 

Ekonomi 
Kostnaden för skyddsplaceringar har från år 2016 ti 11 år 20 I 7 ökat med 49% till 1 420 tkr. 
Siffrorna anger samtliga skyddsplaceringar, både HvB samt familjehem. 

Juridik 

Enligt Skar 11 ~socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som u!sntts för broll 
och dennes närstående får stöd och hjälp . 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. Socialnämnden ansvarar för att en person, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. 

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

Besöksadress Torget I, Herrljunga 
arg.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2017-03-06 

Sid 2 av 2 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
Socialnämnden är bunden enligt lag att sörja för att barn och vuxna som utsätts för eller 
bevittnar våld får adekvat hjälp. 

Ekonomi 
Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan 
verksamhet. 

Alternativ 2 - Höja budget med 1 000 tkr 
För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för 
skyddsplaceringar. 

Konsekvenser 
Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barns och vuxnas behov enligt lagstadgad 
skyldighet. 

Ekonomi 
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra 
verksamheter behöver inte genomföras. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen förespråkar alternativ 2. 

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 1000 tkr så är det troligare att 
nämnden håller sin budget då trenden pekar på ett ökat antal placeringar på grund av våld i 
nära relationer och/eller hedersrelaterad problematik. 
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~ i! HERRLJUNGA KOMMUN 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid 1 av 2 

f.s 

Demenssjuksköterska 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 600 tkr för att anställa en 
demenssjuksköterska. 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser Kos tnad 
Inte höja budget Socialförvaltningen kan inte verkställa socialnämndens 

beslut om att ha en demenssjuksköterska inom 
Herrljunga kommun. 

1 åa - Socialförvaltningen tillgodoser de enskildes och 
demenssjuksköterska medarbetarnas behov i form av demenssjuksköterska 

samt följer Socialstyrelsens rekommendation och 
riktlinjer gällande demensvård inom kommunen. 

Bes I utsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 600 tkr 

Undersökning 
Nuläge 
Under 2018 tillsätts demenssjuksköterska tjänsten från rekvirerat medel från 
Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorg. 

Ekonomi 
. ca 350 tkr (för 6-7 månader under 2018), finansieras av medel från Socialstyrelsen 
gällande ökad bemanning inom äldreomsorg. 

Juridik 
. Hänvisas till Socialstyrelsen gällande riktlinjer: 

0 

600 tkr 

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera 
användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och 
uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
. befintlig demenssjuksköterskan kan inte behållas. Kvaliten och målet att Hagen ska bli en 
demenscenter inom Herrljunga kommun blir svårt att uppnå. 
Ekonomi 
. inga kostnader. 

Alternativ 2 - Höja budget med 600 tkr 
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~ H HERRLJUNGA KOMMUN 

Konsekvenser 

Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid 2 av 2 

Socialnämnden kan inom given budget tillgodose behovet av en demenssjuksköterska. 
Ekonomi 
Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra 
verksamheter behöver inte genomföras. Behovet finns redan idag och kommer också finnas 
framöver. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen förespråkar alternativ 2. 

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 600 tkr så kan behovet av en 
demenssjuksköterska tillgodoses utan att dra ner på annan verksamhet. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Anhörigstöd 

Sammanfattning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser 
I ng;cn förä ndring 
Öka med 1 ila 

Beslutsförslag 

Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid 1 av 2 

Kos tnad 
0 tkr 

500 tkr 

Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 500 tkr för att 
tillgodose behovet av anhörigstöd. 

Undersökning 
Nuläge 
I Herrljunga finns i dag ett visst stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Vanligast 
förekommande är växelvård, korttidsboende, dagverksam het eller stöd i hemmet från 
hemtjänsten. Övervägande ges stödet/nyttjas stödet ti Il personer över 65 år. 

Socialnämnden har beslutat att tillsätta 25 % tjänst som anhörigsamordnare under 2017. 
Tjänsten har aldrig blivit tillsatt på grund av otillräckligt ekonomiska medel. Stor avsaknad 
av anhörigstödjare bland anhöriga och medarbetare. 

Ekonomi 
Kostnaden för att tillsätta anhörigstöd uppgår till 500 tkr 

Juridik 
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, som innebär att 
kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Det 
innebär att flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden berörs. 

5 kap. 10 § soclaltjänstlagen (2001 :453), Sol 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta f'ör de 

personer som vårdar en när stciende som är lmgYarigt sjuk elle1 
äldre ell er som stödjer en oärstående som har iimktionshinder. 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-1 70 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget I, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utrednings rapport 
2017-03-06 

Sid 2 av 2 

ks 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
Socialförvaltningen kan inte tillgodose behovet hos anhöriga inom Herrljunga kommun 
samt kan inte ti I I sätta tjänsten som är beslutat av socialnämnden under 2017. 
Ekonomi 
Inga kostnader 

Alternativ 2 - Höja budget med 500 tkr 
Budgeten höjs med 500 tkr och anhörigstöd kan tillsättas. 
Konsekvenser 
Socialnämnden kan inom given budget tillgodose behovet. 
Ekonomi 
Socialnämnden kan troligare hålla tillgodose behovet och besparingar inom andra 
verksamheter behöver inte genomföras. Behovet finns redan idag och kommer också finnas 
framöver i och med den ökande äldre befolkningen och ökat behov av stöd för anhöriga. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen förespråkar alternativ 2. 

Genom att höja kommunbidraget till socialnämnden med 500 tkr så kan nämnden 
ti Il godo se behovet. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN SOClALFÖRY ALTNINGEN Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid I av 2 

VIVA-app 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser Kostnad 
Inte höja budget Samma arbetsmetoder används inte i hela kommunen 

och rättssäkerheten blir inte lika hö!!,. 
Införa Viva som Förbättrad dokumentation och säkrare hantering av 
applikation i hela uppgifter för den enskilde. Samma arbetsmetod i hela 
hemtjänsten kommunen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 250 tkr för att 
tillgodose behovet. 

Undersökning 
Nuläge 

0 kr 

250 tkr 

Socialförvaltningen har verksamhetssystemet Yiva där all dokumentation sker. För att 
arbeta i systemet så behöver man en dator. Socialnämnden har beslutat (20I8-01-30) att 
Yiva som applikation ska införas och då först i hemtjänsten i Ljung. Införandet av Yiva 
som applikation kommer ske under 2018 i hemtjänsten i Ljung men ytterligare 
budgettillskott behövs för 20 I 9 för att kunna införa det i andra delar av verksamheten. 

Ekonomi 
Kostnaden för Viva som applikation är indelad i engångskostnader och löpande kostnader. 
Till engångskostnader hör inköp av iPads, SITHS-kort och skal till iPads och till de 
löpande kostnaderna hör licensavgifter samt serverkostnader till Ilab. 

Juridik 
Socialförvaltningen är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Hur 
dokumentationen ska ske är inte specificerat. 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
/\ tt inte inf'örn Yiva som applikation innebär att dokumentationen även framöver ska ske 
via datorn. Dock kommer inte hemtjänsten vara i fas i kommunen då hemtjänsten Ljung 
kommer dokumentera när de är hemma hos brukaren och i Herrljunga sker 
dokumentationen via dator. 

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

Besöksadress Torget I, Herrljunga 
arg.nummer 212000-1520 • www.herrljunga.se 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2017-03-06 

Sid 2 av 2 

Ekonomi 
Inga kostnader. 

Alternativ 2 - Höja budget med 250 tkr 
Budgeten ökas med 250 tkr och Viva som applikation kan införas inom hela hemtjänsten . 
Konsekvenser 
Genom att införa Viva som applikation kan dokumentationen förbättras. Medarbetaren kan 
dokumentera direkt efter besöket och det finns inte risk för att information glöms. De 
behöver heller inte föra anteckningar i block fram till de kan skriva in det i datorn. Istället 
kan de direkt för in det i ett säkert systern . 
Ekonomi 
Den ökade kostnaden förutsätter ett beslut om investeringsrarn för inköp av iPads m.m. 
Driftskostnaden för Viva app uppgår till 250 tkr. 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Digitalisering 

Sammanfattning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2019 . 

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget. 

Alternativ Konsekvenser 

Utredningsrapport 
2018-02-02 

Sid I av 2 

Kostnad 
Inte höja budget Socialnämnden kommer inte kunna införa fler digitala 0 kr 

tjänster 
Budgetökning för Pilotprojekt kan genomföras samt mindre 
digitalisering digitaliserings projekt 

Ökad rättssäkerhet och ar l>c l:;giv :irv~tru 1 n ii rkt• 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget till socialnämnden om 500 tkr för att 
tillgodose behovet. 

Undersökning 
Nuläge 

500 tkr 

Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi och kommunen arbetar med att ta 
fram en egen. För att socialnämnden ska ha möjlighet att arbeta med digitalisering behövs 
ett budgettillskott. 

Ekonomi 
Socialnämnden har i befintlig budget inga pengar för att digitalisera verksamheten. 

Juridik 

Alternativ 
Alternativ 1 - Ingen förändring 
Budgeten utökas inte. 
Konsekvenser 
Socialnämnden kommer inte att kunna arbeta så aktivt med digitaliseringsstrategin och 
\jänster som finns behov av ute i verksamheten, såsom e-signering, finns inte möjlighet att 
införa. Att inte arbeta med digitalisering kan i förlängningen innebära att socialnämnden 
halkar efter andra kommuner avseende attraktivitet som arbetsgivare och därigenom får 
svårare att rekrytera. 
Ekonomi 
Inga kostnader. 

Herrljunga kommun, Box 20 I, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-1 70 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget I, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www .herrljunga.se 
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Bilaga 1, SN § 56/2018-05-02 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Utredningsrapport 
2017-03-06 

Sid 2 av 2 

Alternativ 2 - Höja budget med 500 tkr 
Budgeten ökas med 500 tkr för att socialnämnden ska kunna arbeta med digitalisering av 
verksamheten. Som exempel skulle e-signering, digital kalender och mindre pilotprojekt 
kunna implementeras. 
Konsekvenser 
Ökad attraktivitet som arbetsgivare då nämnden visar att de är framåt och arbetar mot 
framtiden vilket innebär att rekryteringen inte försvåras. Förbättrad service för kommunens 
invånare och ökad rättssäkerhet. 
Ekonomi 
Ökad budgetram med 500 tkr. 
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