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Socialnämnden 2015.11.18 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 103 

Redogörelse delegeringsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelserna 
 
____________ 

 
A15/1098 Biståndshandläggare David Ivarsson 

B15/4495 Socialsekreterare Peter Bruto 

B15/4106 Sektionschef Ulrika Andrén 

C15/27 Färdtjänsthandläggare David Ivarsson 

C15/40 Färdtjänsthandläggare David Ivarsson 

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.11.18 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 104 
SN AU § 246 

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 3, 2015. 

Socialnämnden överlämnar informationen till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige  

____________ 

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 3, 2015 

För kvartal 3, 2015 finns två icke verkställda beslut att rapportera.  

Sedan tidigare inrapportering fanns ett icke verkställt beslut avseende kontakt-
person. Detta beslut har verkställts. 

Sammanfattningsvis finns två icke verkställda beslut ett avser kontaktperson 
och ett om ansvarsförbindelse kontraktsvård. 
 

_____________ 

 

 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.11.18 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 105 
SN AU § 247 

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 3, 2015. 

Socialnämnden överlämnar informationen till kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige  

_____________ 

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 3, 2015 
 

För kvartal 3, 2015 finns två icke verkställt beslut att rapportera, båda avser 
kontaktperson. Vidare finns två avbrott i verkställigheten att rapportera, båda 
avser kontaktperson. 

Sedan tidigare inrapportering fanns 2 icke verkställda beslut, varav ett om kon-
taktperson och ett om ledsagarservice. Vad beslutet om ledsagarservice beträf-
far har den enskilde avsagt sig insatsen. Det fanns vidare 4 avbrott i verkstäl-
ligheten, tre av dem gäller kontaktperson och ett gäller ledsagaservice. Beslutet 
om ledsagarservice har verkställts.  

Sammanfattningsvis finns 3 icke verkställda beslut avseende kontaktperson. 
Vidare finns 5 avbrott i verkställigheten, samtliga avseende kontaktperson. 

____________ 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 106 
SN AU § 253   Dnr 24/2015 

Remiss avseende samverkansöverens-
kommelse mellan Vara kommun och Polisen 

Beslut 

Socialnämnden avger följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Socialnämnden anser att nuvarande prioriterade områden ska kvarstå som prio-
riterade områden. Vidare föreslås att området integration tillförs 

_________ 

Bakgrund 

Vara kommun och Polisområde Skaraborg tecknar varje år en överenskom-
melse om samverkan i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. 

I nuvarande samverkansöverenskommelse har parterna prioriterat följande fyra 
områden: 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Förhindra och minska fridstörning och våldsbrott 

 Färre inbrottsstölder 

 Färre skadegörelser 
Inom framtagna områden ska det drogförebyggande arbetet integreras. 
 
Mot bakgrund av att ny samverkansöverenskommelse aktualiseras för år 2016 
har nämnderna möjligheter att inkomma med förslag på vilka åtgärdsområden 
som ska prioriteras i samverkan mellan Polisen och Vara kommun. 
Ovanstående fyra områden kan utökas eller bytas ut. 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen.  

____________ 

Arbetsutskottets behandling 151111 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden avger följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Socialnämnden anser att nuvarande prioriterade områden ska kvarstå som prio-
riterade områden. Vidare föreslås att området integration tillförs 

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.11.18 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 107 
SN AU § 254   Dnr 3/2015.005 

Samråd detaljplan för del av Vara 25:1 
Torsbo fritidsgård, Vara tätort 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 

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 skicka ut rubricerad detaljplan på 
samråd upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) 

Planområdet avgränsas i söder v Smedjegatan, i norr och öster av fotbollspla-
nerna på Torsvallen samt i väster av bostäder. 

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av verksamheten på Torsbo fritids-
gård. 

Planförslaget är utsänt för samråd under tiden 151104-151202 och eventuella 
synpunkter skall inlämnas senast 151202 

_____________ 
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Socialnämnden 2015.11.18 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 108 
SN AU § 256  Dnr 23/2015 

Remiss avs motion angående ensamkom-
mande flyktingbarn  

Beslut 

Socialnämnden avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen 

_________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har remitterat inkommen motion för yttrande från Sverige 
demokraterna (SD) avseende kommunens mottagande av ensamkommande 
barn.  

Av motionen avges fyra yrkanden vilka socialnämnden avger yttrande till vart 
och ett av dessa enligt nedan 

Beredning 

Chef för individ- och familjeomsorgen samt utredare har berett ärendet. 

Yttrande till kommunstyrelsen 

 Att förutsättningar så som tillräckligt boende, tillräckligt med personal samt eko-
nomiska resurser ska utredas inför varje mottagande. 
 
Socialnämnden arbetade i enlighet med ovanstående yrkande under ti-
den som kommunens överenskommelse med Migrationsverket kunde 
följas.  
Utökandet av antalet barn i överenskommelsen med Migrationsverket 
gjordes bl a med anledning av att socialnämnden skulle kunna bibehålla 
den goda framförhållningen. Detta mot bakgrund av det som framgår i 
”Information från Migrationsverket om anvisningsläget av ensam-
kommande barn” punkt 3, där kommuner som uppnått sitt fördel-
ningstal är undantagna.  
I dagsläget anvisas barn till kommunerna enligt punkt 4 i nämnda In-
formation från Migrationsverket, vilket innebär att möjligheten till 
framförhållning har minskat.  
 

 Att utökat mottagande av ensamkommande utöver det antal som avtalats med Mi-
grationsverket endast genomförs då kommunen efter utredning har förutsättningar 
att genomföra ett bra mottagande utan att övriga verksamheter i socialförvaltningen 
blir lidande. 
 
 
forts 
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  Utdragsbestyrkande  

 Att beslutsfattande om mottagande utöver skrivet avtal delegeras till politikernivå. 
 
Vad gäller yrkande två och tre hänvisar socialnämnden till motionens 
inledande stycke "Sedan 1 januari 2014 har Migrationsverket rätt att 
anvisa ensamkommande flyktingar till kommuner utöver det avtal som 
kommunerna redan har upprättat med Migrationsverket. Detta kan Mi-
grationsverket göra oavsett vilka förutsättningar kommunen har att 
klara av den nya situationen. Ett beslut om anvisning kan heller inte 
överklagas.” 
 

 Att kommunfullmäktige beslutar att skicka en skrivelse till regeringen där vi häv-
dar vårt kommunala självstyre när det gäller mottagande av flyktingar. 
Vad yrkande fyra beträffar betraktar socialnämnden det som en fråga 
för kommunfullmäktige. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen 
avslår motionen. 

_____________ 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden avger yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag 

_____________ 

Socialnämndens behandling 

Utredare Ann-Marie Brander föredrager ärendet 
 

Yrkande 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att 
bifalla motionen 

 
Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hannyah Jörtofts yrkande 
under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 

_____________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.11.18 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 109 

Ekonomisk lägesrapport inför 2016 
 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
____________ 

 
Socialchef Per-Ola Olsson avger ekonomisk lägesrapport inför 2016. 
Ökade kostnader under 2016 förväntas med anledning av kostnadskrävande 
ärenden bland annat inom IFO och OF som ej är medräknat i Budget 2016.  
Antal hemtjänsttimmar är fortfarande på hög nivå och kostnaderna för för-
sörjningsstöd väntas öka jämfört med innevarande år 2015 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 110 

Framtida behov av boenden inom social-

nämndens verksamheter 
 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja utredning gällande fram-
tida behov av boenden.  
 

_____________ 

 

Med anledning av att det förutspås ett framtida ökat behov av boenden runt år 
2020. För att vara förberedd för denna ökning bör det redan nu tas fram un-
derlag kring bland annat antal boenden, typ av boenden m.m. 

 

_____________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2015.11.18 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 111 

Aktuellt från förvaltningen 
 
Socialchef Per-Ola Olsson informerar 

- Vakanser inom yrkesgruppen socialsekreterare, biståndshandläggare. 
Detta är ett nationellt problem.  
Råder idag en obalans mellan myndighetsbeslut och verkställighet. Ex-
tra tydligt inom äldreomsorgen  

- Stor mängd ensamkommande kommer till Vara kommun och det är ett 
stort tryck i kommunen. Under rådande omständigheter har hantering-
en fungerat bra. Samtliga barn har utretts och har en boendeform 
Ett kontinuerligt sökande efter fler bostäder pågår. Nuvarande boen-
den kan räcka till mitten av december.  

 

Utredare Ann-Marie Brander informerar att hon i socialnämndens delegerings-
ordning tillfört namnet ”Bonden”  

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 112 

Information från de kommunala råden 
 

Folkhälsorådet 

Agneta Edvardsson (M) informerar: 

Sjukfrånvaron ökar inom sjukvården. Fortfarande svårt att rekrytera läkare.  

Genomgång av enkäter gällande folkhälsan. Vad kan noteras är att fetman hos 
invånarna är problematisk, i övrigt mår invånarna bra. 

ICA har ett projekt vilket innebär att en dietiskt ger rådgivning i butiken 

 

Brottsförebyggande rådet 

Ulf Genitz (C) informerar 
Diskussion bland annat kring ökningen skett bland annat gällande droger och 
trafikförseelserna. Konstateras bör dock göras att detta beror på att kontroller-
na har ökat vilket kan uppfattas att företeelserna har ökat vilket de inte gjort. 

Skolbusschaufförerna ger ungdomar utbildning om hur bete sig i bussen och 
hur göra om något händer. 

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 113 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/1077-1180 

 
Beslut fattade av biståndshandläggare 

B15/4406-4888 Beslut fattade av handläggare IFO 

C15/ 153-212 Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/1419-1493 Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 230-240, 244-
245 

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott avse-
ende socialtjänstärenden  
 

  

______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 114 

Urval delegeringsbeslut 

 

Beslut 

 

Vid socialnämndens sammanträde 151216 skall beslut SN AU § 231/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Ulla Johansson genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 
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SN § 115 

Övrigt 
Leif Sandberg (M) aktualiserar frågan om personal får genomgå utbildning i 
halkkörning. Förvaltningen informerar att sådant har arrangerats för ett antal år 
sedan. 

Håkan Svensson undrar vad ”Hjulet” är. Förvaltningen informerar att detta är 
ett samarbete mellan bildning  och socialförvaltningens samt polisen 
 

_______________ 

 


