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Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-15.30 
 
Beslutande

 

Ulf Genitz, (C) ordf 

Fredrik Pettersson (S) 

Mikael Hernborg (S) 

Jan Sahlström (S) 

Ulla Johansson (C) 

Agneta Edvardsson (M) 

Håkan Svensson (M) 

Anna Jäderström (M) 

Hannyah Jörtoft (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagande 

 

Per-Ola Olsson, socialchef  

Ann-Marie Brander, utredare 

Angela Brittmer, soc.sekr.§ 36 

Ulrika Ljunggren, soc.sekr.§ 36 

Marie Böhrén, biståndshandl § 36 

Josephine Löwing, soc.sekr.§ 37 

Ingela Johansson, anhörigkons.§ 38 

Sofia Berg, anhörigkons.§ 38 

Lindali Bergenzaun, sekreterare 

 

Birgitta Kjellin (C) ej tjg ers 

Ulla Bengtegård (V) ej tjg ers 

Leif Sandberg (M) ej tjg ers 

Liselotte Hagander (FP) ej tjg ers 

 

 

 

 

 
 

Justerare Agneta Edvardsson 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2015.05.06 kl 11.00 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

36-44 

 Lindali Bergenzaun                                             (§ 36-37  soc.tj.ärenden) 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Ulf Genitz  
 
 Justerare 

 
 

 

 Agneta Edvardsson  
   

ANSLAG/BEVIS 
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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2015.04.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 38 
SN AU § 85 

Policydokument anhörigstöd 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antar policydokument för anhörigstöd i Vara kommun. 

_________ 

Bakgrund 

I 5 kap. 10 § socialtjänstlagen fastställs att socialnämnden ska erbjuda stöd för 
och underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, 
äldre eller som har funktionshinder.  

Policydokumentet syftar till att tydliggöra, lyfta fram och synliggöra arbetet 
med anhörigstöd i Vara kommun. Mot bakgrund av policydokumentet ska en 
handlingsplan utarbetas. 

Inom socialnämndens verksamhetsområde finns två anhörigkonsulenter. En av 
dessa arbetar med anhörigstöd riktat till äldreomsorgen och en med inriktning 
mot anhörigstödet i individ-och familjeomsorgen samt omsorgen kring perso-
ner med funktionsnedsättning.  Anhörigkonsulenterna utarbetar en handlings-
plan med utgångspunkt i policydokumentet.  

Beredning 

Anhörigkonsulenterna har utarbetat föreliggande förslag till policydokument i 
samverkan med utredare/utvecklare äldreomsorg.  
 

_____________ 

 

Socialnämndens behandling 

Ingela Johansson och Sofia Berg, anhörigkonsulenter, informerar om verksam-
heten anhörigstöd. 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2015.04.29 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 39 
SN AU § 82 

Verksamhetsberättelse 2014 och verksam-
hetsplan 2015, Kvinnohuset Tranan 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2014 och verksamhets-
plan 2015 Kvinnohuset Tranan 

____________ 

Bakgrund 

Kvinnohuset Tranan har till socialnämnden tillsänt verksamhetsberättelse 2014 
och verksamhetsplan 2015 för kännedom. 

Skaraborgs kommuner däribland Vara har tecknat avtal med Kvinnohuset Tra-
nan angående skyddat boende och rådgivning/samtalsstöd för tiden 150101-
161231 
Socialnämnden utger verksamhetsbidrag med 5 kr per invånare per kalenderår  

____________ 

Arbetsutskottets behandling 150408 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2014 och verksamhets-
plan 2015 Kvinnohuset Tranan 

____________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2015.04.29 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 40 
SN AU § 83 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2015. 

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 1, 2015 

För kvartal 1, 2015 finns inga icke verkställda beslut att rapportera.  

Sedan tidigare inrapportering fanns ett beslut gäller institutionsplacering, ett 
beslut om kontaktfamilj och två beslut som avsåg kontaktperson. För två av 
dessa beslut, institutionsplacering och kontaktfamilj, har de enskilda avsagt sig 
insatsen.  

Sammanfattningsvis finns två icke verkställda beslut, båda avser kontaktperson. 

_____________ 

 
 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 
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Socialnämnd 2015.04.29 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 41 
SN AU § 84 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 1, 2015. 

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 1, 2015 
För kvartal 1, 2015 finns ett icke verkställt beslut att rapportera. Beslutet avser 
kontaktperson. 

Sedan tidigare fanns 3 icke verkställda beslut varav två avsåg kontaktperson 
och ett om korttidsvistelse. För 2 av dessa beslut, korttidsvistelse och kontakt-
person, har enskilda avsagt sig insatserna. Det fanns vidare 4 avbrott i verkstäl-
ligheten, samtliga avser kontaktperson.  3 av dessa beslut har verkställts under 
kvartalet.  

Sammanfattningsvis finns 2 icke verkställda beslut och ett avbrott i verkställig-
heten, besluten avser kontaktperson.  

______________

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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  Utdragsbestyrkande  

  

SN § 42 
 

Information inför arbetet med ny Strategisk 

plan och verksamhetsplan för socialnämnden 
2016-2019 
 

Socialchef Per-Ola Olsson och utredare Ann-Marie Brander informerar om 
socialnämndens inriktning till ny strategisk plan. Beslutet om inriktningstexten 
beslutar fullmäktige om i juni. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till inriktning, denna ska ligga som 
grund till det kommande arbetet med att ta fram socialnämndens verksamhets-
plan.  

Utefter verksamhetsplanen ska varje enhet ta fram en arbetsplan som i sin tur 
bryts ner till individnivå. Varje år avger varje enhet en verksamhetsberättelse 
som visar uppfyllandet av arbetsplanen 

Förvaltningen informerar om framtagen mall inför arbetet med verksamhets-
planen och visar exempel hur den kan byggas upp för att kunna vara uppfölj-
ningsbar på ett bra sätt.   

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 43 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/316-488  Beslut fattade av biståndshandläggare 

B15/900-1443 Beslut fattade av socialsekreterare 

C15/34-46  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/828-59-897 Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 46-49, 57-59 Beslut fattade av socialnämndens arbetsut-
  skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 44 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 150527 skall beslut SN AU § 47/2015 redo-
göras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Håkan Svensson  genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 


