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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 5 
 

Redogörelse delegeringsbeslut 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna 

_____________ 

 
B14/4454  Socialsekreterare Anita Lidberg 

D14/1565  Avgiftshandläggare Catharina Holm 

 

_____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 6 
SN AU § 3 
 

Årsredovisning och intern kontroll 2014 

 

Beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisning och internkontroll 2014 och över-
lämnar densamma till kommunfullmäktige 
 

_____________ 

 

Ekonom Yvonne Hofling informerar om årsredovisning, som visar på 1353 tkr 
i underskott, och intern kontroll 2014. Materialet kommer att kompletteras 
inför socialnämndens behandling 150121 

 
_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150114 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av årsredovisning och intern kontroll 2014 och 
överlämnar densamma till socialnämnden 
 
_____________ 
 

Socialnämndens behandling 

Ekonom Yvonne Hofling redogör för slutlig årsredovisning 2014 som visar på 
ett underskott på 2373 tkr samt för intern kontroll 2014. 

_____________ 
 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 7 
SN AU § 4 

Ny punkt i delegeringsordningen 

Beslut 

Socialnämnden antager delegeringsordning för socialnämnden med föreslagen 
ändring. 

_________ 

Bakgrund 

 

För ungdomar under 18 år utbetalas studiehjälp enligt Studiestödsförordningen 
till vårdnadshavare. När en ungdom är familjehemsplacerad bör bidraget utbe-
talas till familjehemmet. För att detta ska vara möjligt krävs att, av socialnämn-
den utsedd delegat, ansöker hos Centrala studiestödsnämnden om ändrad be-
talningsmottagare.   

Mot bakgrund av ovanstående bör socialnämndens delegeringsordning kom-
pletteras med en ny punkt, 6.8. Vilket medför att övriga punkter i avsnitt 6 
numreras om. 

 

Individ- och familjeomsorg 

6. Socialtjänstlagen (SoL) 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 

6.8 Hos Centrala studie-
stödsnämnden ansökan 
om ändrad betalnings-
mottagare avseende stu-
diehjälp för ungdomar 
placerade i familjehem 

2 kap. 33 § 
Studiestöds-
förordningen 
(2000:655) 

Soc. Sekr. Betalningsmot-
tagare kan vara 
familjehem eller 
socialnämnd. 

 

 

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150114 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden antager delegeringsordning för socialnämnden med föreslagen 
ändring 

_____________



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 8 
SN AU § 5 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–h §§, Social-
tjänstlagen (SoL) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2014. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 

_____________ 

Bakgrund 

16 kapitlet 6 f-h §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut 
enligt 4 kapitlet 1 § skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till In-
spektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäk-
tige. Beslut som avses är de som icke verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och 
inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också 
göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej 
till erbjuden insats men behovet kvarstår.  

 

Rapport kvartal 4, 2014 

För kvartal 4, 2014 finns 3 icke verkställda beslut att rapportera.  

Ett beslut gäller institutionsplacering, ett beslut kontaktfamilj och ett beslut 
kontaktperson.  

Sedan tidigare finns 2 icke verkställda beslut inrapporterade. Ett beslut avser 
kontaktperson och ett beslut familjehem. Beslutet om familjehem har verk-
ställts. 

Sammanfattningsvis finns 4 icke verkställda beslut.  

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150114 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2014. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 9 
SN AU § 6 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO2) enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2014. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut  

______________ 

Bakgrund 

LSS 28 f-g §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 § 
skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revi-
sorer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts 
inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 
av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från 
avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på 
grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. 

Rapport kvartal 4, 2014 
För kvartal 4, 2014 finns ett icke verkställt beslut samt ett avbrott i verkställig-
heten att rapportera. Ett beslut avser korttidsvistelse och ett beslut kontaktper-
son. 

Sedan tidigare fanns 3 icke verkställda beslut samt 4 avbrott i verkställigheten 
inrapporterade, samtliga avsåg kontaktperson. En person har avsagt sig insat-
sen och ett avbrott i verkställigheten har verkställts på nytt.  

Sammanfattningsvis finns 3 icke verkställda beslut varav två avser kontaktper-
son och ett korttidsvistelse. Det finns vidare 4 avbrott i verkställigheten, samt-
liga avser kontaktperson.   

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150114 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2014. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut  

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 10 
SN AU § 7   Dnr 9/2014 

 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 3, 2014 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar och har tagit del av redogörelsen 
 
_________ 

Bakgrund 

Synpunktshanteringen TYCK TILL om bättre Vara är en del i nämndens ar-
bete med kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas såväl via blanketten 
TYCK TILL om bättre Vara som via kommunens hemsida.  
Rapportering till socialnämnden av inkomna synpunkter sker tertialvis. 

Inkomna synpunkter 

Under tertial 3, 2014 har 2 synpunkter inkommit en via TYCK TILL om bättre 
Vara och en via kommunens hemsida. Båda synpunkterna avser äldreomsorg 
(ÄO).  

Den första synpunktslämnaren är upprörd över att inte ha underrättats om att 
modern blivit inlagd på sjukhus efter att hon larmat nattpatrullen via trygghets-
larmet. I detta avseende saknades aktuellt larmunderlag med uppgifter om an-
höriga. Då brukaren hade trygghetslarmet som en serviceinsats och inga bi-
ståndsinsatser fanns heller ingen social journal att hämta uppgifter ifrån. Resul-
tatenhetschef för Rondellen och nattpatrullen har i såväl samtal som brev be-
svarat synpunkten. En översyn av hela larmkedjan har inletts mot bakgrund av 
det inträffade.  

Den andra synpunktslämnaren ger uttryck för sin upplevelse av brister i bemö-
tande och information beträffande två vårdplaneringstillfällen avseende två 
nära anhöriga. Resultatenhetschef för bistånds- och rehabenheten har besvarat 
synpunkten via brev. Berörd chef, som ser mycket allvarligt på det som fram-
går av den inkomna synpunkten, har tagit upp den till diskussion med vårdpla-
neringsteamet som en del i arbetet med att förbättra kvaliteten. Medarbetarna i 
vårdplaneringsteamet har tagit till sig av kritiken och är måna om att vara pro-
fessionella i sin yrkesutövning. 
 

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 11 
SN AU § 9 

 

Avtal gällande mottagande av ensamkom-

mande flyktingbarn 

 

Beslut 

Socialnämnden bordlägger ärendet för att återupptas vid nästa socialnämnds-
sammanträde 150218 

____________ 

 
Rikttalet för kommunernas integrationsmottagande har höjts vilket för Varas 
del innebär en höjning från 6 stycken till 12 stycken. 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar att förvaltningen under 2014 fick i upp-
drag att förbereda ett förslag till nytt avtal med Migrationsverket gällande en-
samkommande flyktingbarn stegvis upp till aktuellt rikttal.  

 

____________ 

 

Arbetsutskottets behandling 150114 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att teckna nytt avtal 
med Migrationsverket avseende rikttalet ensamkommande flyktingbarn samt 
uppdra åt socialchefen att verkställa beslutet genom sitt undertecknande 

____________ 

 

Yrkande 
Mikael Hernborg yrkar att ärendet bordläggs för diskussion i respektive parti-
grupper och återupptas på nästa socialnämndssammanträde 
 

Proposition 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mikael Hernborgs yrkande 
under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt Mikael Hern-
borgs yrkande 

____________



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 12 

 

Aktuellt från förvaltningen 

 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar att  två chefer inom socialnämndens 
verksamheter har begärt entledigande varför nu rekryteringsprocesser ska på-
börjas med annonsering 

Information och genomgång görs gällande socialnämndens ekonomiska läge 
som socialchefen har som grund vid ett framtagande av åtgärdsförslag och 
konsekvensanalys för att nå budgetbalans som ska vara färdigställd till kom-
munstyrelsen 31 mars 

 

Utredare Ann-Marie Brander informerar att boendegruppen har meddelat att 
de som fått beviljat ett boende har fått sitt boende  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 13 
 

Anmälan delegeringsbeslut 

 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

A14/1194-1488 Beslut fattade av biståndshandläggare 

B14/37998-4678 Beslut fattade av socialsekreterare 

C14/185-203  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D/1484-1583  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
Del § 309/2014 Beslut fattat av utredare kansliavdelningen 
Del § 300-302/2015 Beslut fattade av utredare kansliavdelningen 

Del § 601-605/2014 Beslut fattade av demenssamordnare 

SNAU § 309-325,  Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
329-333, 336-347, skott avseende socialtjänstärenden  
354b-365 

______________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 14 
 

Urval delegeringsbeslut 

 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 150218 skall beslut SN AU § 310/2014 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Mikael Hernborg genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.01.21 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 15 

 

Ändring av tid för socialnämndens samman-

träden 

 

Beslut 

Socialnämndens sammanträden ska fortsättningsvis starta kl 14.00 

_____________ 
 

Ordföranden aktualiserar fråga till nämnden om att sammanträdena ska påbör-
jas kl 14.00 i stället för som nu kl 13.30.  
Ordföranden finner att beslut i frågan tas idag.  

_____________ 


