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Agneta Edvardsson (M) 

Håkan Svensson (M) 

Leif Sandberg (M) tjg ers 

Hannyha Jörtoft (SD) 

 

Ulla Bengtegård (V) tjg ers § 72-73 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagande 

 

Ulla Bengtegård (V) ej tjg § 66-71,74-80 

Liselotte Hagander (FP) ej tjg ers 

Cecilia Gustafsson (SD) ej tjg ers 

Ann-Marie Brander utred. tf soc chef 

Catharina Holm, avgiftshandl § 66 

Louise Falk, bist handl § 66 

Maria Gilbertsson, socsekr § 66 

Fredrik Karlsson, socsekr. § 66 

Ann Shrimpton, socsekr § 67 

 

Lindali Bergenzaun, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Justerare Hannyah Jörtoft 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2015.09.01 kl 14.00 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

66-80 

 Lindali Bergenzaun                                                (§ 66-67 socialtj.ärenden) 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Ulf Genitz § 66-71, 74-80                            
Fredrik 

Fredrik Pettersson § 72-73 
 
 Justerare 

 
 

 

 Hannyah Jörtoft  
   

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2015.08.26  

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
2015.09.02 

Datum för anslagets 
nedtagande  

 
2015.09.24 

 

Förvaringsplats för proto-
kollet 

 
Kansliavdelningen 

 

 

Underskrift 

  

 



 

 

Innehållsförteckning 

 
Redogörelse delegeringsbeslut……………………………….. 2 

Socialtjänstärende……………………………………………. 3 

Rapportering till IVO enligt 16 kap 6 f-h SoL……………….. 4 

Rapportering till IVO enlgit 28 f-g §§ LSS…………………… 5 

Uppföljning kundval i hemtjänsten………………………….. 7 

Samråd detaljplan för kv Violen Vara tätort………………… 9 

Remiss gällande årsredovisning Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg 2014……………………………………………… 

 
10 

Remiss avs samråd budget och verksamhetsplan 2016-2018 
Tolkfömedling Väst…………………………………………. 

 
11 

Remiss gällande förslag till Dokumenthanteringsplan……….. 12 

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2019……………….. 13 

Remiss avs handlingsplan till det drogpolitiska programmet… 14 

Information om flyttning av verksamheten på Bonden……… 15 

Anmälan delegeringsbeslut………………………………….. 16 

Urval delegeringsbeslut……………………………………… 17 

Övrigt……………………………………………………….. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 68 
SN AU § 187 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 2, 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 2, 2015 

För kvartal 2, 2015 finns inga icke verkställda beslut att rapportera.  

Sedan tidigare inrapportering finns ett beslut avseende kontaktperson. Vidare 
fanns ett beslut om kontaktperson inrapporterat sedan tidigare, detta ärende 
har avslutats, då beslutstiden gått ut utan att ny ansökan har gjorts. 

Sammanfattningsvis finns ett icke verkställda beslut som avser kontaktperson. 

 
_____________ 

Arbetsutskottets behandling150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 2, 2015. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 69 
SN AU § 188 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 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 2, 2015 
 

För kvartal 2, 2015 finns 2 icke verkställt beslut att rapportera. Ett beslut avser 
kontaktperson och ett ledsagarservice. 

Det finns vidare tre avbrott i verkställigheten att rapportera. Två av besluten 
avser kontaktperson och ett ledsagarservice.  

Sedan tidigare inrapportering finns 1 icke verkställda beslut och ett avbrott i 
verkställigheten, båda avseende kontaktperson.  

Sammanfattningsvis finns 3 icke verkställda beslut, varav två om kontaktper-
son och ett om ledsagarservice. Det finns vidare fyra avbrott i verkställigheten, 
tre av dem gäller kontaktperson och ett gäller ledsagaservice.   

 
Utredare Ann-Marie Brander föredrager ärendet 

____________ 

Forts 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 4 

  Utdragsbestyrkande  

Forts 

Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 2015. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 70 
SN AU § 189 

Uppföljning kundval i hemtjänsten 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen 

_________ 

Bakgrund 

Sedan 2011-10-01 finns kundval i hemtjänsten när det gäller serviceinsatser. 
Vid starten fanns två externa utförare, Vara assistans och Mellby städ. Den sist-
nämnde utföraren avslutade dock sitt avtal med socialnämnden under 2013, 
beroende på avsaknad av brukare.  

I juli 2013 tecknade socialnämnden avtal med utföraren Extramamman. 

Socialförvaltningen kallade i maj 2015 utförarna till uppföljning i enlighet med 
punkterna 4.15 och 4.16 i Förfrågningsunderlaget. 2015-06-23 genomfördes 
uppföljningen med respektive utförare, Vara assistans och Extramammans & 
Ugglans hemhjälp AB3. Deltagare från socialförvaltningen var socialchef och ut-
redare/utvecklare. 

Vid uppföljningsmötet diskuterades utifrån fyra punkter: 

 Brukare 

 Personal 

 Dokumentation 

 Samverkan med biståndshandläggare 
 

För närvarande är det 13 brukare som valt Vara assistans och en brukare som 
valt Extramammans & Ugglans hemhjälp AB. Vara assistans har märkt en viss ned-
gång i antalet brukare medan den andra utföraren konstant haft en eller två 
brukare. 

Vara assistans tar emot, åtgärdar och bemöter synpunkter när sådana inkom-
mer. Extramammans & Ugglans hemhjälp AB tar varannan månad kontakt med 
brukare och varannan månad med anhöriga för att inhämta synpunkter. 

Båda utförarna har en låg personalomsättning. När det gäller kompetensut-
veckling har Extramammans & Ugglans hemhjälp AB två fortbildningstillfällen 
årligen medan Vara assistans saknar fast struktur för kompetensutveckling.  

Båda utförarna skriver genomförandeplaner och för journal i enlighet med 
punkterna 4.4 och 4.5 i Förfrågningsunderlaget.   

Vad beträffar samverkan med kommunens biståndshandläggare bedömer båda 
utförarna att den är välfungerande.  

                                                 
3 Namnändring har skett under pågående avtalstid 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 6 

  Utdragsbestyrkande  

 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen.  

____________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och vidarebefordrar den till Social-
nämnden  

 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 71 
SN AU § 190   Dnr 3/2015.004 

Samråd detaljplan för kv Violen m.fl. i Vara 
tätort 

Beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.  

____________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerad detaljplan på 
samråd. 

Planområdet begränsas av Norra Ringleden i norr, Longgatan i öster och be-
fintliga bostadsområden i söder och väster 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en högre exploatering (ändring från brut-
toarea till byggnadsarea) för hela planområdet samt en flexibilitet vad gäller 
bostadstyp i anslutning till Longgatan 

Planförslaget är utsänt för samråd under tiden 150624-150918 och eventuella 
synpunkter skall inlämnas senast 150918 

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.  

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 72 
SN AU § 191   12/2015.005 

Remiss gällande årsredovisning Samord-
ningsförbundet Västra Skaraborg 2014 

Beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av årsredovisning Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg 2014 och har inget att erinra 

Ordförande Ulf Genitz deltager inte i beslutet 

____________ 

Sammanfattning  

Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande 
gällande årsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

 

_____________ 

 
Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av årsredovisning Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg 2014 och har inget att erinra 

Ordförande Ulf Genitz deltager inte i beslutet 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 73 
SN AU § 195   Dnr 18/2015.001 
 

Remiss avseende samråd budget och verk-

samhetsplan 2016-2018 Tolkförmedling väst 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av budget och verksamhetsplan 2016-2018 för 
Tolkförmedling väst  

Ordförande Ulf Genitz deltager inte i beslutet 

______________ 

Sammanfattning 

Remiss har inkommit från kommunstyrelsen ang samråd om budget och verk-
samhetsplan 2016-2018 Tolkförmedling väst 

 

______________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden har tagit del av budget och verksamhetsplan 2016-2018 för 
Tolkförmedling väst  

Ordförande Ulf Genitz deltager inte i beslutet 

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 74 
SN AU § 192   Dnr 19/2015 

Remiss gällande förslag till Dokumenthante-
ringsplan för Vara kommun 

Beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av förslag till Dokumenthanteringsplan och har 
inget att erinra utan föreslår att den ska antagas 

_____________ 

Sammanfattning  

Remiss har inkommit gällande förslag till Dokumenthanteringsplan för Vara 
kommun. 

Socialförvaltningen har gått igenom den del som avser nämndens verksamhet-
er. 

 

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Socialnämnden har tagit del av förslag till Dokumenthanteringsplan och har 
inget att erinra utan föreslår att den ska antagas 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 75 
SN AU § 193 

Socialnämndens verksamhetsplan,  
2016 – 2019 

Beslut 

Socialnämnden antager Verksamhetsplan för åren 2016 – 2019 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige. 
 
_________ 

Bakgrund 

2015-06-15 fattade kommunfullmäktige beslut Strategisk plan för åren 2016-
2019.   

Föreliggande förslag till Verksamhetsplan för socialnämnden innehåller viss 
text från den Strategiska planen samt mål för socialnämndens verksamheter.  

Socialnämndens mål fastställdes på nämndens sammanträde i juni (SN § 61, 
2015).  

Beredning 

Socialchef och utredare/utvecklare.  

___________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden antager Verksamhetsplan för åren 2016 – 2019 och överlämnar 
densamma till kommunfullmäktige 

___________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 76 
SN AU § 196   Dnr 20/2015 

 

Remiss avs handlingsplan till det drogpoli-

tiska programmet 

 

Beslut 

Socialnämnden har inget att erinra avseende socialnämndens ansvarsområden i 
handlingsplan till det Drogpolitiska programmet samt att den årliga utvärde-
ringen ska redovisas till socialnämnden   

____________ 

 

Sammanfattning 

Vara kommuns Drogpolitiska program med dess handlingsplan syftar till att 
ange den politiska viljan för hur ett långsiktigt förebyggande arbete kring drog-
frågan ska utformas. 

Kommunfullmäktige antog Drogpolitiska program 140606 § 45.  
 
Föreligger idag remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till ovannämnda  
handlingsplan avseende socialnämndens ansvarsområden. 

____________ 

Arbetsutskottets behandling 150819 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden antager handlingsplan till det Drogpolitiska programmet 

____________ 

Socialnämndens behandling 

 

Yrkande 
Leif Sandberg (M) tilläggsyrkar att den årliga uppföljningen av handlingsplanen 
skall redovisas till socialnämnden   

Proposition 

Ordföranden ställer Leif Sandbergs tilläggsyrkande under proposition och fin-
ner att socialnämnden beslutar enligt detta 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 13 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 77 

Information om flyttning av verksamheten på 

Bonden 
 

Utredare tillika t.f socialchef Ann-Marie Brander informerar: 

Verksamheten på Bonden skall flytta till andra och nya lokaler. 
Anledningen till detta är dels att det på Stenkilsgården finns många tomplatser 
som kan användas, dels att det finns nyrenoverade platser på Östergård som 
idag står tomma. Dessa platser är renoverade och designade med hänsyn till 
personer med demenssjukdom och är belägna i markplan som underlättar för 
de boende t.ex. för att komma ut för utevistelse. 

Utöver detta krävs det en omfattande hissreparation på Bonden om brukarna 
ska kunna bo kvar i denna byggnad. Ska denna genomföras måste de boende 
flytta ut under reparationstiden då det inte finns något sätt för de boende att 
komma ut ur huset. 
Således har förvaltningen valt att, istället för en tillfällig utflyttning under hiss-
reparation med hänsyn till brukarna, nyttja dels Stenkilsgården tomma platser 
dels Östergårds tomma platser för att få en bättre kvalitativ verksamhet för 
brukarna. 

Parallellt med ovanstående omdisponering har kommunen såsom många andra 
kommuner en propå att ta emot fler ensamkommande än vad som är avtalat. 
Då lokalerna på Bonden kommer att bli obebodda kan det vara en möjlighet 
att dessa nyttjas för de ensamkommande som i ett led i sin integration till ett 
självständigt liv i vårt land. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 14 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 78 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/758-950  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B15/2519-3520 Beslut fattade av handläggare IFO 

C15/91-133  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/1052-1149  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 128-139,  Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
141-147, 152-152, skott avseende socialtjänstärenden  
160-161 

______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 15 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 79 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 150923 skall beslut SN AU § 141/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Hannyah Jörtoft genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.08.26 16 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 80 

Övrigt 
 

Utredare och tf socialchef Ann-Marie Brander informerar: 

- IVO begärt in yttrande gällande ett icke verkställt beslut 

- Tidigare sektionschef inom IFO, Anna-Carin Sjöberg, har anställts som 
IFO-chef. Rekrytering ska nu ske gällande ny sektionschef 

 

_______________ 


