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  Utdragsbestyrkande  

SN § 18 
SN AU § 27 
 

Redovisning personligt ombud verksamhetsåret 
2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015 

 

Beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av redovisningen av verksamhetsåret 2014 

 
Socialnämnden ställer sig bakom ansökan, som inges av Falköpings kommun, 
om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud i enlighet med Svensk 
författningssamling (SFS) 2013:522.  
 
 
_____________ 
 

Sammanfattning 
Enligt psykiatrireformen 1995 har kommunerna ansvar för dels boende, stöd 
och sysselsättning, dels viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. De har till uppgift att 
hjälpa till i kontakten med bland annat vårdinstitutioner och myndigheter 
och slussning till rätt instans. Eniga utvärderingar visar att verksamheten är 
viktig både för klienten och för samhällsekonomin. 
Kommunerna kan söka statsbidrag hos länsstyrelserna för verksamheter med 
personligt ombud. Socialstyrelsen följer och stödjer verksamheterna och 
utbildar ombuden tillsammans med länsstyrelserna. 
 

Bakgrund 
Vara kommun har sedan 2002 haft en verksamhet med personliga 
ombud tillsammans med Falköpings kommun. Sedan 13 juni 2013 är statsbi-
drag till verksamhet med personliga ombud reglerade i SFS 2013:522. 
 

Verksamheten under 2014 
Falköpings kommun har verksamhets- och arbetsgivaransvaret för personligt 
ombud i Vara och Falköpings kommuner. En redovisning av genomförd verk-
samhet 2014 har gjorts av bland annat sektionschef Camilla Dahl i Falköpings 
kommun tillsammans med de tre personliga ombud som gemensamt arbetar i 
de båda kommunerna. Socialnämnden informeras om innehållet i verksam-
hetsberättelsen vid sammanträde 150218 
 
_____________ 
 
Forts 
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  Utdragsbestyrkande  

 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av redovisningen av verksamhetsåret 2014 

 
Socialnämnden ställer sig bakom ansökan, som inges av Falköpings kommun, 
om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud i enlighet med Svensk 
författningssamling (SFS) 2013:522. 

_____________ 
 

Socialnämndens behandling 

Camilla Dahl, sektionschef, och Christina Hagberg, personligt ombud, närvarar 
och informerar om redovisning av verksamhetsåret 2014 samt för ansökan om 
statsbidrag för 2015 
 

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 19 
SN AU § 23 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2014 

Beslut 

 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2014 

_____________ 

Bakgrund 

Patientsäkerhetslagen föreskriver att vårdgivaren arbetar systematisk med pati-
entsäkerhet och att det finns tydliga mål. En patientsäkerhetsberättelse ska 
upprättas årligen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Robert Eklund, redogör för patient-
säkerhetsberättelse 2014. 

_____________ 

 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 2014 

_____________ 
 

Socialnämndens behandling 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Robert Eklund redogör för patient-
sökerhetsberättelse 2014 
 

_____________
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 20 
SN § 11 
SN AU § 9 

 

Avtal gällande mottagande av ensamkom-

mande flyktingbarn 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal 
gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt tillse att det i avta-
let framgår att kommunen även mottager flickor 
 

Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande 

____________ 

 
Bakgrund 
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 

____________ 

Socialnämndens behandling 150121 

Beslut 

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

 

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 

____________ 

 

Socialnämndens behandling 150218 

Socialnämnden återupptar ärendet gällande avtal mottagande av ensamkom-
mande flyktingbarn 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) avger följande tilläggsyrkande: 
 
”Att det står med i avtalet att samtliga de ungdomar vi tar emot ska ha 
genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer” 
 

Mikael Hernborg (S)yrkar att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag 
att teckna avtal för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt att det i 
avtalet ska framgå att kommunen även tar emot flickor 

 

Proposition 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Mikael Hernborgs yrkande un-
der proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt Mikael Hernborgs 
yrkande. 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts tilläggsyrkande under proposition och 
finner att socialnämnden ej beslutar enligt detta. 
 

_______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 21 

 

Aktuellt från förvaltningen 

 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar: 

-   IVO  (Inspektionen för vård och omsorg) har meddelat att de ska genom -   
    föra inspektion 10 mars i HVB Aspen och ska bland annat granska doku 
    mentation  

 

-   Rekrytering pågår gällande resultatenhetschef för socialpsykiatrin samt sek- 
    tionschef för Arbets- och sysselsättningssektionen. Intervjuer påbörjas vecka   
    under vecka 9 

-   Den 13 maj kommer utbildning att ske för socialnämnden när det gäller bl.a.  
     socialtjänstlagen 

-   Vid nästa socialnämndsmöte kommer det att redogöras för det framtagna  
     material ang den nämndens ekonomiska situation som skall till KS. 

 

 

Utredare Ann-Marie Brander informerar:  
 

-   Vid socialnämndens sammanträde ställdes fråga om vad som styr storleken    
     på akut matpeng och svar ges idag om att det är riksnormen som styr sum 
     man (57 kr) avseende akut matpeng 

-   Vid förra socialnämndssammanträdet ställdes fråga om vilka åtgärder som  
     vidtas för att rekrytera kontaktpersoner. Svar ges idag om att Individ- och  
     familjeomsorgen har personal som kontinuerligt arbetar med information,  
     rekrytering och annonsering i olika mediala forum 

 
Idag finns det ingen brukare som inte fått plats på ett äldreboende 
 

Litteratur såsom ”Nya sociallagarna” och ”Äldreomsorgens värdegrund” delas 
ut till ledamöterna. Information ges kring värdighetsgaranti och om syn-
punktshanteringen Tyck till om Bättre Vara 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 22 

 

Anmälan delegeringsbeslut 

 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

A15/1-144  Beslut fattade av biståndshandläggare 

B15/1-449  Beslut fattade av socialsekreterare 

C15/1-18  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/1-651  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
SNAU § 1-2, 10-11 Beslut fattade av socialnämndens arbetsut-
  skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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SN § 23 
 

Urval delegeringsbeslut 

 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 150318 skall beslut SN AU § 1/2015 redo-
göras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Jan Sahlström genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 
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SN § 25 
 

Information från de kommunala råden 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

___________ 

 

Folkhälsorådet 
Ledamot Agneta Edvardsson (M) informerar från folkhälsorådet. 
Stängningen av vårdcentralen i Kvänum och dess överflyttning till Vara har 
fungerat bra. Alla parter är mycket nöjda med hemsjukvårdläkaren. 
Aktuellt att se över och arbeta med drogförebyggande arbete och dokument 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
ordföranden Ulf Genitz (C)informerar från KPR:s senaste möte. 
Rådet ska tillskriva kommunstyrelsen om möjligheten invånarna till att få sub-
ventionerade bussresor i synnerhet för besök på vårdcentralen i Vara. 
Rådet diskuterade mycket kring bristen på parkeringsplatser kring vårdcen-
tralen  

____________ 
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SN § 26 
 

Utseende av representant från socialnämn-

den att ingå i arbetsgrupp för framtagande 

av handlingsplan till det drogpolitiska pro-

grammet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att Håkan Svensson (M) ska representera socialnämn-
den i kommande arbetsgrupp i Folkhälsorådets regi kring framtagande av 
handlingsplan tillhörande det drogpolitiska programmet 

____________ 

Folkhälsorådet ska utse en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram en handlingsplan 
tillhörande det drogpolitiska programmet. 

Agneta Edvardsson föreslår att socialnämnden utser Håkan Svensson (M)som 
nämndens representant i aktuell arbetsgrupp 

_____________ 

 


