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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

Sid 3

SN § 18
Godkännande av dagordningen
Förslag till beslut
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i
nämnden.
Inga ledamöter anmäler några ytterligare ärenden och den utskickade dagordningen godkänns.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

Sid 4

SN § 19
Socialförvaltningen informerar
Sammanfattning
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:
• Det tillfälliga särskilda boendet Solhagen har nu stängt och brukarna har
flyttats till Hagen och Hemgården. Det finns i nuläget fem lediga platser
på de särskilda boendena och en ledig plats på korttidsboendet.
• Vaccineringen har kommit i gång med god hjälp av kommunens skolsköterskor. Brukarna på kommunens särskilda boenden är klara med dos 2.
Personalen har fått dos 1 medan nästa dos kommer om tio veckor. Förvaltningen kommer att gå in i fas 2 vilket innebär vaccination av brukare
inom hemtjänsten och deras anhöriga. Vaccinleveranserna har gått långsammare än vad man hoppats på. I övrigt är covid-19-läget lugnt.
• Kommunen kom inte med i Västra Götalandsregionens pilotgrupp för
snabbtester av covid-19, men kommer att prova att använda sig av snabbtester ändå. Till en början kommer snabbtesterna göras på sjuksköterskorna på kommunens särskilda boenden.
• Förvaltningen ansökte om att få återbetalning av covid-19-relaterade
kostnader för 2020 och fick till en början tillbaka 91 procent av kostnaderna. Nu har också resterande del kommit förvaltningen till del, ett tillskott på 1,7 mkr som också kommer att kunna användas under 2021.
• Statsbidrag för äldreomsorgslyftet aviserades den 26 februari där det
framgick att Herrljunga kommun tilldelas 3,7 mkr för 2021. Det har visat
sig vara svårt att planera för bidraget, men förvaltningen jobbar hårt för
att kunna utnyttja det.
• Den dagliga verksamheten öppnade den 1 mars med begränsad omfattning. Även second hand-affären Reprisen öppnas upp åter, med ett begränsat antal personer tillåtet i butiken.
• Rekryteringsprocessen för att tillsätta tjänsten som enhetschef på Hemgårdens äldreboende är igång och det finns ett gott underlag än så länge.
• På barn- och familjeenheten kommer Maria Sjödahl, tillförordnad enhetschef, att tillsättas som enhetschef tills vidare, detta i samråd med facket,
medarbetare och berörd enhetschef.
• Det finns en brist på familjebehandlare i kommunen, vilket lett till att förvaltningen behövt köpa till externvård för att kunna verkställa beslut om
familjebehandling. Planen är nu att tillsätta tidsbegränsade familjebehandlare. Familjebehandling finns också med i driftsäskandet till kommunfullmäktige.
• Det finns en brist på sjuksköterskor i förvaltningen. Enligt budgeten finns
det utrymme för 16 årsarbetare. 11 årsarbetare finns i nuläget på plats.
Den generella bristen på sjuksköterskor gör det svårare att rekrytera.
Informationen läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 20

Sid 5

SN 2/2021

Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden
Sammanfattning
Enligt Herrljunga kommuns verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska
nämnderna upprätta en verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen ska fastställas av kommunfullmäktige senast i maj. Socialförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2020, som sammanfattas nedan. Socialnämnden redovisar ett negativt resultat jämfört med budget
om 8 012 tkr för verksamhetsåret 2020. I resultatet ingår resultatföring av överskottet från 2015 års flyktinggrupp med 1 221 tkr. Resultatet uppgår till 220 127
tkr mot en budget på 212 115 tkr. Det är framför allt ökade kostnader inom verksamhet myndighet samt vård och omsorg som påverkar resultatet negativt. Inom
myndighet beror det främst på ökade placeringskostnader för barn och unga och
kostnader för inhyrd personal. Inom vård och omsorg är det ökade kostnader för
särskilda boenden, då en ny enhet, Solhagen, öppnades i april, som bidrar till underskottet.
Under 2020 har covid-19-pandemin präglat verksamheten. Mycket av det strategiska arbetet och planerade utbildningar och satsningar har fått stå tillbaka medan
förvaltningens medarbetare tvingades att ställa om verksamheterna med mycket
kort framförhållning. I början av 2020 inväntades åtta chefer på socialförvaltningen, som samtliga tillsattes under årets första halva. Projektet Heltid som
norm avslutades och infördes under året inom hela verksamheten vård och omsorg och i delar av socialt stöd, vilket lett till att förvaltningen gått från 58,6 procent heltidsanställda till 83,8 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-11
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2020-12-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden godkänns.
Magnus Lennartsson (M) föreslår att den första meningen på sidan 10 kompletteras enligt följande: ”Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för heltid som
norm med deltid som möjlighet (…)”
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Magnus Lennartssons (M) ändringsförslag antas och finner att så sker.
Socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden godkänns.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 21

Sid 6

DNR SN 3/2021

Ombudgetering av investeringar 2020 för socialnämnden
Sammanfattnings
I budget och verksamhetsplanen för 2020 fanns investeringsmedel för investeringar som inte har slutförts under 2020. Av 2020 års investeringsmedel är 1 427
tkr outnyttjade. Av dessa medel föreslås att 987 tkr överförs till investeringsbudget 2021.
Ombudgeteringarna berör larmsystem på Hemgården, hotellås på Hemgårdens
och Hagens äldreboende samt förstudie avseende framtida ombyggnation av
Hemgården. När det gäller larmsystemen på Hemgården har installationen av
larmsystem färdigställts, men det har visat sig att enheterna kan behöva byta ut
sina mobiltelefoner för att de ska vara kompatibla med de nya larmfunktionerna.
I frågan om hotellås har en upphandling gällande implementering av hotellås på
Hemgården och Hagen påbörjats och för att slutföra projektet äskas resterande
investeringsmedel. Slutligen, när det gäller förstudien av ombyggnation för
Hemgården så har pandemin tvingat socialförvaltningen att prioritera om, vilket
lett till att förstudien inte utförts under 2020. Denna förstudie kommer istället att
genomföras under 2021 och därför äskas resterande investeringsmedel för att
kunna utföra förstudien.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-11
Ombudgetering av investeringar för socialnämnden 2020-12-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av socialnämndens
outnyttjade investeringsmedel för 2020 till 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Överföring av socialnämndens outnyttjade investeringsmedel för 2020 till
2021 godkänns.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 22

Sid 7

DNR SN 152/2020

Begäran om yttrande avseende revisionens granskning av kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen
Sammanfattning
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Herrljunga kommun genomfört en granskning avseende kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen i Herrljunga kommun. Granskningens syfte var att undersöka om socialnämnden har en
ändamålsenlig styrning och ledning med avseende på ekonomi och kvalitet av
äldreomsorgen. Deras sammanfattande bedömning var att socialnämndens styrning och ledning med avseende på ekonomi och kvalitet av äldreomsorgen är
delvis ändamålsenlig. Mot bakgrund av detta ges rekommendationer för att
komma tillrätta med det som ansågs mindre ändamålsenligt.
Socialnämnden rekommenderas bland annat att fortsätta sitt pågående arbete gällande målstruktur och mål, att genomföra en fördjupad analys av kostnadsläget,
at utreda orsaken bakom den brukarupplevda kvaliteten, att stärka ledning och
styrning av äldreomsorgen, att utveckla arbete med resursplanering inom hemtjänsten, att arbeta med långsiktiga planer för kompetensutveckling och personalförsörjning, att upprätta en plan och strategi för äldreomsorgsbehoven och att se
över ändamålsenligheten av den nuvarande resursfördelningsmodellen.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där det framgår att
nämnden inte har något att invända mot rekommendationerna utan att de i sin
helhet är bra, men vill lämna vissa kommentarer om rekommendationerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-11
Förslag till yttrande daterat 2021-02-11
Granskningsrapport från Deloitte daterad 2020-12-12
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Föreslaget yttrande godkänns och lämnas till revisorerna.
Anette Aleryd (L) föreslår att följande mening avseende rekommendation 3 på
sidan 2 i yttrandet tas bort: ”Ett problem som redan finns är att det många gånger
är de anhöriga som svarar och inte brukaren själv.”
Carina Fredriksen (S) föreslår att ordet ”efterväg” ändras till ”efterhand” avseende rekommendation 2 på sidan 1 i yttrandet.
Magnus Lennartsson (M) föreslår att den första meningen under rekommendation
5 på sidan 2 kompletteras enligt följande: ”Ett intensivt arbete pågår redan i förvaltningen och heltid som norm med deltid som möjlighet är avslutat som projekt
(…)”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

Sid 8

Fortsättning SN § 22
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med Anette Aleryds (L),
Carina Fredriksens (S) och Magnus Lennartssons (M) ändringsförslag antas och
finner att så sker.
Socialnämndens beslut
1. Yttrandet godkänns med ändringsförslagen och lämnas till revisorerna.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Revisionen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 23

Sid 9

DNR SN 80/2020

Revidering av projektdirektiv för utbyggnad av Hagens äldreboende
Sammanfattning
Socialnämnden gavs av kommunfullmäktige i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden uppdatera och revidera befintligt projektdirektiv för utbyggnad av
Hagens äldreboende till ett demenscentrum (KF § 145/2020-11-17). Utbyggnaden medför att 48 nya demensplatser skapas på Hagen.
Projektdirektivet är det styrdokument som riktar sig till projektledaren och utgör
underlag för projektering och genomförande av projektet i sin helhet. Här framgår befogenheter, avgränsningar, förväntningar och resurser för projektet. Då föregående projektdirektiv togs fram i ett tidigt skede så behövdes denna komplettering för att ge tillräcklig information, instruktion och mandat till projektet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-18
Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18
Kommunfullmäktige § 145/2020-11-17
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18 ”Utbyggnad Hagens äldreboende” godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Reviderat projektdirektiv daterat 2021-02-18 ”Utbyggnad Hagens äldreboende” godkänns och läggs till handlingarna.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 24

Sid 10

DNR SN 153/2020

Rekommendation gällande överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
för barns och ungas hälsa
Sammanfattning
VästKoms styrelse beslutade den 24 november 2020 att ställa sig bakom förslaget till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbundet att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att fatta beslut om att anta överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10
Följebrev från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund daterat 2020-12-21
Protokollsutdrag från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund § 97, daterat
2020-12-11
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen daterad 2020-09-07
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden antar enligt rekommendation överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa antas enligt rekommendation.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Boråsregionen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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SOCIALNÄMNDEN

Sid 11

SN § 25
Återrapport från kontaktpolitiker
Sammanfattning
Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i verksamheterna den
senaste tiden.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

SN § 26

Sid 12

DNR SN 12/2019

Uppföljning av internkontroll 2020
Sammanfattning
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis
felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan socialnämnden fattat beslut om.
Uppföljningen visar bland annat att avvikelser förekommer inom området följsamhet till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, då det i vissa fall
saknats dokumentation kring förbättringsarbete, upprättandet av risk- och konsekvensanalyser och handlingsplaner. Utredningstider för område barn och unga
har förbättrats sedan föregående år. På äldreområdet görs uppföljningar av beslut
en gång om året. Inom LSS finns en eftersläpning men verksamheten bedömer
sig vara ikapp med uppföljningar i slutet av februari 2021. När det gäller kost och
måltider på boendena bedöms det generellt fungera bra. Under år 2020 har
mycket uppmärksamhet riktats mot följsamhet till basala hygienrutiner. Rutinerna är kända i verksamheten och efterlevs väl. Vidare följs veckovilan i samtliga
enheter med några undantag där byten av pass kan ha gjort att veckovilan förkortats eller genom fel i schemaplaneringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10
Uppföljning av internkontroll 2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Uppföljning av internkontroll 2020 godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 27

Sid 13

DNR SN 51/2021

Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan
2020
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar resultatet av internkontroll från 2020. Av skrivelsen
framgår vilka insatser som utförts, vilka förbättringar som skett men också noterade brister. I redovisningen framgår det inte hur arbetsprocessen med noterade
brister hanteras av förvaltningen. För att utveckla och förtydliga arbetssättet behöver det tas fram kriterier för när en brist ska åtgärdas, förslag på åtgärder, vem
som är ansvarig för åtgärden samt tidpunkt då åtgärden ska vara klar.
I juni 2020 redovisades för nämnden en handlingsplan kopplad till brister noterade för 2019 (SN § 83/2020-06-02). Delar av handlingsplanen har redovisats i
den nu utförda kontrollen för 2020 men återkoppling för hela planen saknas. Socialnämndens presidium föreslår att en motsvarande analys och handlingsplan
upprättas utifrån resultatet i internkontrollen 2020, samt att en återkoppling på
den tidigare handlingsplanen sker i kvalitetsberättelsen för 2020.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17
Socialnämnden § 83/2020-06-02
Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2019 med handlingsplan för åtgärdande av brister, daterad 2020-05-13
Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:
• Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister i
uppföljning av internkontrollplan 2020 och att en tidsatt handlingsplan tas
fram för åtgärdande av bristerna.
• Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.
• Återkoppling på handlingsplanen som presenterades 2020-06-02 (SN §
83) sker i kvalitetsberättelse för 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister i
uppföljning av internkontrollplan 2020 och att en tidsatt handlingsplan tas
fram för åtgärdande av bristerna.
2. Redovisning sker senast på nämndens möte i juni
3. Återkoppling på handlingsplanen som presenterades 2020-06-02 (SN §
83) sker i kvalitetsberättelse för 2020.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 28

Sid 14

DNR SN 50/2021

Redovisning av statsbidrag 2020
Sammanfattning
Regeringen tilldelar årligen både generella och riktade statsbidrag till kommuner
och regioner. Syftet med statsbidragen är att ge stöd som ger förutsättningar till
satsningar och utveckling inom olika områden. Medlen gäller för innevarande år
och de flesta medel ska efter årets slut redovisas till respektive myndighet avseende vad som är genomfört och till vilka kostnader. Om medel inte har använts
ska dessa återbetalas.
De beviljade statsbidragen för år 2020 är drygt 7 mkr. Återrapporteringar pågår
till och med mars 2021. För statsbidragen 2020 finns det några områden där förvaltningen inte har förbrukat hela statsbidraget. En orsak till det är det rådande
läget med covid-19-pandemin, då det inte har funnits resurser och förutsättningar
att arbeta med den utveckling som var planerad.
När det gäller innevarande år så har statsbidrag för 2021 börjat aviseras från regeringen. Ett större bidrag gäller Äldreomsorgslyftet, som syftar till att stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och
befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17
Sammanfattning av statsbidrag 2020 samt aviserade statsbidrag 2021
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner redovisningen av statsbidrag 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av statsbidrag 2020 godkänns.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 29

Sid 15

DNR SN 38/2021

Yttrande till IVO gällande avbrott i verkställighet av beslut om
kontaktperson
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten avseende ett ej verkställt beslut avseende
kontaktperson. IVO begär därför underlag i ärendet för att kunna bedöma om
dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.
Avbrott i verkställighet: 2020-01-01
Verkställighetsdatum: 2020-10-13
Skälet till avbrott i insatsen kontaktperson är oklart. I samband med en omprövning den 30 mars 2020 gällande det tidsbegränsade beslutet framkommer från
den enskilde att hen inte har haft någon träff eller kontakt med kontaktpersonen
sedan december 2019. Varken den enskilde eller kontaktpersonen har meddelat
handläggaren. Den enskilde har även ett fortsatt beslut gällande boendestöd och
boendestöd med ledsagning med motsvarande 23 timmar i månaden. Inga övriga
insatser är erbjudna under väntetiden.
Ärendet rapporterades till IVO som ett verkställt beslut i samband med inrapportering, kvartal fyra. Den beräknade kostnaden för insatsen kontaktperson är 2
950 kronor per månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-10
Yttrande daterat 2021-02-10
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO, antas.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 30

Sid 16

DNR SN 37/2021

Yttrande till IVO gällande fördröjning i verkställighet av beslut
om daglig verksamhet
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten avseende ett en fördröjning av verkställighet gällande ett gynnande beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO begär yttrande och handlingar i ärendet.
Ansökningsdatum 2019-07-19
Beslutsdatum 2020-01-10
Skälet till fördröjning av verkställighet är att den enskilde själv avbokar första
mötet för inskrivning av personliga skäl, att hen mår dåligt på grund av sin missbruksproblematik. Den enskilde behöver påvisa nykterhet för att kunna delta på
plats i en daglig verksamhet. Enhetschef och kontaktman har regelbundna kontakter med den enskilde.
Den enskilde har beviljats HVB/institutionsvård enligt 4 § 1 SoL för perioden 20
november till 21 december 2020. Den enskilde har ett pågående beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL. 21 december 2020 beviljades en utökad omfattning
från tidigare 24 timmar i månaden till 56 timmar per månad.
• Beräknad kostnad för daglig verksamhet är per månad 14 458 kronor
• Kostnad för behandling HVB under en månad är 60 600 kronor
• Kostnad för utökning av timmar boendestöd är per månad 9 280 kronor
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-10
Yttrande daterat 2021-02-10
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO, antas.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 31

Sid 17

DNR SN 13/2021

Yttrande till IVO gällande fördröjning i verkställighet av beslut
om korttidsvistelse
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten avseende en fördröjning av verkställighet
gällande ett beslut om korttidsvistelse enligt 9 § 6 Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). IVO begär yttrande och handlingar i ärendet.
Ansökningsdatum 2020-01-02
Beslutsdatum 2020-06-11
Biståndet är enligt första uppgift verkställt 2020-11-19.
Tidigare hade barnet beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontaktfamilj, vilket verkställdes enligt plan. I samband med en ansökan om insats enligt
LSS, överlämnades ärendet till prövning. Verkställigheten kunde under handläggningstiden fortsätta pågå till 19 november 2020 då insatsen verkställdes enligt LSS. För barnet har verkställighet varit pågående med släktingar som uppdragstagare medan sökande efter familj/vistelse pågått. Skälet till fördröjning av
verkställighet är bristande resurser och svårigheter med att finna rätt uppdragstagare som matchar barnets behov.
Ärendet rapporterades till IVO som ett verkställt beslut i samband med inrapportering, kvartal fyra, 2021-01-12. Kostnaden för insatsen korttidsvistelse med tre
dygn per månad, är per månad 2 660 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-09
Yttrande daterat 2021-02-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Upprättat förslag på yttrande till tillsynsmyndigheten, IVO, antas.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

SN § 32
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

DNR

1

Domar inkomna under tidsperioden
2020-12-15 - - 2021-03-01

--

2

Protokoll från FSG 2020-02-25

SN 23/2021

3

Ungdomsmottagningen i Herrljungas
årsrapport 2020

SN 40/2021

4

Verksamhetsberättelse 2020 Utväg
Södra Älvsborg samt verksamhetsplan 2021

SN 44/2021

5

Verksamhetsberättelse 2020 för Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)

SN postlista
2021:1

6

Verksamhetsberättelse 2020 för FoU
Sjuhärad Välfärd samt verksamhetsplan 2021

SN 54/2021

Socialnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02

SOCIALNÄMNDEN

Sid 19

SN § 33
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-12-15–
2021-03-01
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet
Nr

Delegationsbeslut

DNR

1

Delegeringsbeslut – IFO,
fattade under tidsperioden
2020-12-15 - - 2021-03-01

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

2

Delegeringsbeslut – bistånd,
fattade under tidsperioden
2020-12-15 - - 2021-03-01

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

3

Delegeringsbeslut – färdtjänst,
fattade under tidsperioden
2020-12-15 - - 2021-03-01

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

Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

