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SN § 83 

Medicinska avvikelser tertial 2015:2 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

____________ 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) Robert Eklund redogör för medi-
cinska avvikelser för tertial 2015:2. 

Jämfört med tertial 1 så har antalet kvarglömda läkemedelsdoser ökat.  
Dialog pågår med ansvariga och möte ska ske med sjuksköterskor, resultaten-
hetschefer samt APT (arbetsplatsträffar) ang hur förbättra rutiner för att ansva-
ret ska verkställas.  

_____________ 
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SN § 84 
SN AU § 205 

Socialnämndens program avseende våld i 
nära relationer 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för komplet-
tering efter Hannyah Jörtofts (SD) kompletteringsyrkande 

_____________ 

Bakgrund 

Kommunernas ansvar för våld i nära relationer styrs huvudsakligen av be-
stämmelserna i socialtjänstlagen. Andra relevanta lagar är kommunallagen, för-
valtningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, brottsbalken (BrB 3-6 Kap) 
och Lag om kontaktförbud, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och 
FN:s barnkonvention är övergripande riktmärken.  

Kommunen är ansvarig för att förutom direkt arbete med målgrupperna till-
handahålla uppsökande och förebyggande insatser mot våld i nära relationer. 
Kommunen är vidare ansvarig för att samverka med andra myndigheter.  

Detta program avser socialnämndens arbete med våld i nära relationer, inklu-
sive hedersrelaterat våld och omfattar således såväl Individ och familjeomsor-
gen (IFO) som Äldreomsorgen (ÄO) och Omsorgen om personer med funkt-
ionsnedsättning (OF). Programmet avser perioden 2016-2019. 

Utifrån föreliggande dokument ska rutiner för arbetet fastställas.   

Samordnare Jenny Kron föredrager ärendet 

______________ 

 

Arbetsutskottets behandling 150902 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden antager program avseende våld i nära relationer enligt förslag 

______________ 

Socialnämndens behandling 

Yrkande 
Hannyah Jörtoft (SD) avger följande kompletteringsyrkande: 

-Att man i den inledande texten även informerar om hur omfattande våld i 
nära relationer är. Exempelvis med stöd från BRÅ:s slutliga statistik över 
anmälda brott för 2014 och BRÅ:s rapport 2014:8 om brott i nära relationer. 
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-Att man byter ut den inledande texten ”Våld i nära relationer är ett folkhäl-
soproblem” till ”Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och 
folkhälsoproblem som orsakar stort lidande” 

-Att man under rubriken ”Normaliseringsprocess” skriver om byter ut stycket 
till ”Denna process innebär att våldsamma beteenden och handlingar som under 
en längre period trappas upp, med tiden ses som en normal del av vardagen. 
När en människa vid upprepade tillfällen utsätts för traumatiska upplevelser 
genom psykiskt och/eller fysiskt våld i en nära relation r det en naturlig reakt-
ion att den som är utsatt vänjer sig vid behandlingen och därmed uppfattar det 
som normalt. Detta gör att separationen ofta försenas och försvåras, det är där-
för mycket viktigt att skyndsamt erbjuda hjälp och stöd när ett offer för våld i 
nära relation söker hjälp” 

-Att man under rubriken ”målgrupp” även omfattar anhöriga och förövare. 

-Att man under rubriken ”mål” sätter mål som man kan följa upp. Att våld i 
nära relationer ska minska, att barn som lever i hushåll med våld ska minska, 
att fler ur målgruppen ska delta i stödverksamhet, att de våldsutsatta ska upp-
fatta ett ökat stöd och en snabbare hantering samt att kunskapen om våld i 
nära relationer ska öka i kommunen. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer kompletteringsyrkandet under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering med hänsyn 
till yrkandet 

______________ 
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SN § 85 
SN AU § 216 
 

Yttrande till Skaraborgs kommunalförbund avse-
ende Samordnat stöd till ungdomar med miss-
bruksproblem och till deras föräldrar.  

Beslut 

Socialnämnden avger yttrande till kommunfullmäktige enligt nedanstående 
förslag.  

___________ 

Bakgrund 

På uppdrag av styrgruppen Vårdsamverkan har samverkansgruppen Barn och 
unga, genom en tillfällig utredningsgrupp, utrett frågan om: 

 Hur behov av stöd och vårdinsatser ser ut för målgruppen ungdomar 
13-21 år och hur kommunernas och regionens verksamheter kan möta 
detta. 
 

Utredningen har presenterats för politisk samverkan i Skaraborg, beredningen 
för välfärdsutveckling har behandlat utredningen och kommunalförbundets 
styrelse beslutade, på sammanträde 12 juni 2015, att sända utredningen på re-
miss till kommunerna i Skaraborg. 
 
Kommunalförbundets styrelse begär in svar på nedanstående frågor: 

 Är kommunerna positiva till att gå samman med Västra Götalands 
Regionen om en gemensam mottagning för ungdomar och deras för-
äldrar enligt utredningens förslag? 

 Vill kommunerna bidra till samfinansiering av verksamheten med 8,07 
kronor per invånare? 

 

Yttrande 

 
Enligt socialnämnden är stöd till ungdomar med missbruksproblem och till 
deras föräldrar en angelägen uppgift. I kommunen finns Vara Familjeteam och 
Vara Beroendeteam som arbetar med frågorna. För en summa motsvarande 
8,07 kronor per invånare skulle det finnas stor utvecklingspotential.  
 
Vad utredningens förslag om en gemensam mottagning tillsammans med 
Västra Götalands Regionen beträffar, torde det finnas flera fördelar. Dock 
ställer sig socialnämnden frågande till den geografiska placeringen, i Skövde. 
För att Vara kommuns invånare, som tillhör målgruppen, ska kunna ta del av 
stöd m.m. är förutsättningen att det är lättillgängligt, inte minst geografiskt. 
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När det gäller samfinansieringen med 8,07 kronor per invånare är socialnämn-
den tveksam till att motsvarande resurser kommer kommunens invånare i mål-
gruppen tillgodo.  
 
Sektionschef Anna-Carin Sjöberg föredrager ärendet 
 
____________ 
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SN § 86 
SN AU § 217 

Delårsrapport augusti 2015 

 
Beslut 

Socialnämnden överlämnar delårsrapport augusti 2015 till Kommunfullmäktige 

_____________ 

 

Ekonom Yvonne Hofling redogör för delårsrapport augusti 2015. 
Prognosen visar på 338 000 kronor i överskott 

 
______________ 

 
Arbetsutskottets behandling 150916 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden överlämnar delårsrapport augusti 2015 till Kommunfullmäktige 

______________ 
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SN § 87 
SN AU § 218 

Budget 2016 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar budget 2016 till Kommunfullmäktige 

______________ 

Ekonom Yvonne Hofling redogör för förslag till Budget 2016. Redogörelse har 
även getts till KSAU 150909 i samband med dialogmöten med respektive 
nämnder 

______________ 
 

Arbetsutskottets behandling 150916 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden överlämnar budget 2016 till Kommunfullmäktige 

______________ 
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SN § 88 
SN AU § 219   Dnr 22/2015 
 

Remiss Funktionshinderspolitisk policy inklusive 
handlingsplan 2016-2019  

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att antaga förslag till funktions-
hinderspolitisk policy inklusive handlingsplan för Vara kommun för perioden 
2016-2019. 

____________ 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med 
kommunalrådet och representanter från handikapporganisationerna ta fram 
förslag till funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan för Vara 
kommun, för perioden 2016-2019. 

Aktuellt förslag har nu remitterats till samtliga nämnden samt till Kommunala 
rådet för funktionsnedsatta (KRF) 
 

Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 12 oktober 
 

_____________ 
 

Arbetsutskottets behandling 150916 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att an-
taga förslag till funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan för Vara 
kommun för perioden 2016-2019 

_____________ 
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SN § 89 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Tf socialchef tillika utredare Ann-Marie Brander informerar 

 

- Ett antal tillgängliga platser finns inom kommunens särskilda boende-
former för äldre och alla beslut är verkställda 

      -     Socialchef Per-Ola Olsson är sjukskriven t.o.m. oktober månad 

- Rekrytering pågår gällande resultatenhetschef för Götgatans ungdoms-
boende för ensamkommande 

- Flyttning av de boende på Bonden pågår 

- Byggnadsnämnden har meddelat att bygglov behöver sökas för att fas-
tigheten som Bonden idag inryms i ska kunna användas för annan 
verksamhet 

- Länsstyrelsen har meddelat kommunen att övernattningsplatser för 
flyktingar behöver upplåtas. Landshövdingen har även uppmanat 
kommunen att fem bostäder behöver upplåtas. Kommunen har idag 
stor brist på bostäder 

- ”Kommunal” har begärt bemanningsstopp på Götgatans ungdomsbo-
ende på grund av bl.a. personalbrist. Ansvarig chef har dock stärkt upp 
bemanningen samt tillsett att larmknappar finns i verksamheten. Där-
med är bemanningsstoppet återtaget 

 

______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.09.23 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 90 

Information från de kommunala råden 
 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Ordförande Ulf Genitz informerar 
Vara SPF, Ingvar Johansson, ställde fråga vid KPR-möte 150209 § 5 till  
Kommunstyrelsen om subventionerade resor till vårdcentralen. Kommunsty-
relsens arbetsutskott har svarat att kommunen ej kan subventionera dessa re-
sor. Information gavs även att arbete pågår med att utöka antalet parkerings-
platser kring vårdcentralen. 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 
Ordförande Ulf Genitz informerar 
KPR tog del av remiss gällande förslag till Funktionshinderspolitisk policy in-
klusive handlingsplan 2016-2019. Deltagande organisationer anser arbetet kring 
framarbetat såsom policy och handlingsplan är mycket positivt. Organisation-
erna har möjlighet att inkomma med ev synpunkter senast 25 september 

 
KRF kommer att bjuda in kommunens politiker för att få känna på hur 
det är att ha ett funktionshinder 

 

_______________ 
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SN § 91 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/951-998  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B15/3521-3950 Beslut fattade av handläggare IFO 

D15/1150-1249  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 174-186  Beslut fattade av socialnämndens arbetsut-
  skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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SN § 92 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 151021 skall beslut SN AU § 174/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Mikael Hernborg genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 
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SN § 93 

Övrigt 
 

Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om varför demensboendena har låsta dörrar 
för de boende. 
Ann-Marie Brander informerar att de är låsta för de boendes säkerhet. Det 
finns inga hinder för de boende att komma ut och de får hjälp med detta när-
helst de vill. 

Information ges om inkommen inbjudan från FUB gällande utbildningsdagar 
24-25 oktober i Skövde 

______________ 

 

 

 

 

 

 


