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SN § 116 
SN AU § 270 

Ny punkt i delegeringsordningen 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antager delegeringsordning för socialnämnden med föreslagen 
ändring 

_________ 

Bakgrund 

Enligt beslut i socialnämnden (SN § 79, 2014) övergår trygghetslarm från att 
vara en serviceinsats till att vara en insats enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§.   

Mot bakgrund av ovanstående behöver socialnämndens delegeringsordning 
kompletteras med en ny punkt, 11.20. 

 

 

 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen  

 

_______________ 

Omsorg om äldre personer och vissa personer med funkt-

ionsnedsättning (ej LSS) 

11.  Socialtjänstlagen (SoL) 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 

11.20 Beslut om bistånd 
i form av trygg-
hetslarm 

4 kap 1 § 
Sol 

BiH  
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SN § 117 
SN AU § 292 

Socialnämndens program avseende våld i 
nära relationer 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antar program avseende våld i nära relationer 

_____________ 

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.   

Socialnämnden beslutade 150923 § 84 att återremittera ärendet till förvaltning-
en för komplettering. 

Samordnare Jenny Kron föredrager ärendet 

______________ 
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SN § 118 
SN AU § 294 

Höjt avgiftstak avseende maxtaxan med an-

ledning av förändringar i socialtjänstla-
gen(SoL,2001:453) 8 kap 5 § 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Under förutsättning att nämnda förändring görs i Socialtjänstlagen (SoL) höjs 
avgiftstaket i maxtaxan från 1 772 till 1 991 kronor från och med 2016-08-01,  

_________ 

Bakgrund 

Regeringen föreslår förändring i Socialtjänstlagen (SoL) angående höjt takbe-
lopp i maxtaxan från och med 1 juli 2016. 

Förutsatt att beslut fattas i enlighet med förslaget innebär det att: 

 Avgiftstaket per månad ska ändras från högst en 12:e del av 0,48 x 
prisbasbeloppet till högst en 12:e del x 0,5392 av prisbasbeloppet. 
 

  Ändringen medför höjda avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, 
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Högsta avgiften, max-
taxan, är 1 772 kronor 2016-01-01 förändras till 1 991 kronor 2016-07-01. 
Mot bakgrund av den massiva arbetsinsats som ovannämnda förändring med-
för bör avgiftsförändringen införas 2016-08-01. Minskade intäkter för juli må-
nad beräknas uppgå till en lägre kostnad än för den ökade arbetsinsats som 
krävs  
 
Ekonom Yvonne Hofling föredrager ärendet 
 
_____________ 
 

Yrkande 
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa socialnämndssam-
manträde. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts yrkande under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde 
______________ 
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SN § 119 
SN AU § 295 

Begäran om översyn och förändring av 

kommunens centrala resursfördelningsmodell 
avseende socialnämnden  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära en genomgripande 
översyn och förändring av kommunens centrala resursfördelningsmodell avse-
ende socialnämnden.  

Syftet med översyn och förändring ska vara att bättre stödja socialnämnden i 
sitt arbete med att nå en budget i balans.  

_________ 

Bakgrund 

Socialnämnden anser att en förändring erfordras när det gäller kommunens 
centrala resursfördelningsmodell för socialnämnden. I dagsläget tilldelas 
nämnden resurser enligt nedanstående: 
Äldreomsorgen (ÄO) – Resursfördelningen grundar sig på prislapparna i det 
nationella kostnadsutjämningssystemet (det beskattningssystem som omförde-
lar resurser mellan Sveriges kommuner och Sveriges landsting samt fördelar 
statsmedel) gånger antal invånare i kommunen över 65 år.  
Á-priserna är indelade i femårsintervaller och uppdelade mellan män och kvin-
nor enligt nedanstående:  

 jan-14  okt-14      

Ålder Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Diff Diff Kvinnor 
a´ pris 

Män 
a´ pris 

65-69 514 597 506 597 -8 0 5 709 10 383 

70-74 406 452 418 448 12 -4 19 714 12 561 

75-79 338 301 348 315 10 14 38 883 29 664 

80-84 293 199 293 202 0 3 83 601 58 201 

85-89 238 166 206 133 -32 -33 179 448 121 728 

90-103 164 87 138 78 -26 -9 316 757 214 499 

Summa 1953 1802 1909 1773 -44 -29   

 
Under år 2014 har ett stort antal personer i de höga åldersgrupperna avlidit 
vilket medför att socialnämnden tappar betydande summor i kommunens ex-
terna resursfördelningssystem. Vid avstämningen återlämnade socialnämnden 
9 626 tkr. 
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Ovannämnda minskning i de högre åldersgrupperna har fortsatt under hela 
2015, vilket medför att nämnden fortsättningsvis ska återlämna betydande re-
surser vid avstämning för året.  
 
 
Nuvarande befolkningsprognos visar på en minskning i högre åldersgrupper de 
närmsta åren. Därefter visar prognosen på en ökning.  
 
Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) – Resursför-
delningen grundar sig på kostnader för insatser enligt lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) i det nationella kostnadsutjämningssy-
stemet.  I ett första steg beräknas en kostnad per kommun som utgår från anta-
let verkställda beslut om LSS-insatser per insatstyp, multiplicerat med en nat-
ionell genomsnittskostnad per insats. Verksamheter som regleras av Social-
tjänstlagen (SoL) beräknas enligt samma system som LSS.  
För båda modellerna ÄO och OF finns det en fast och en rörlig del. Den fasta 
delen är 20 % och den rörliga 80 %. Den fasta delen räknas upp varje år med 
inflation och den rörliga med löneökning. Den rörliga delen tar hänsyn till antal 
personer i äldreomsorgen enligt KIR (kommuninvånarregistret) och för OF 
antal verkställda beslut inom LSS och SoL under föregående år.  Den fasta 
delen tar inte hänsyn till om det har skett förändringar av antal personer eller 
verkställda beslut.    
För ÄO´s del görs en avstämning mot KIR två gånger per år, efter mars och 
september. Utav dessa månader tas ett snitt av antalet personer i åldersgrup-
perna och en beräkning görs av vad som ska lämnas eller tillskjutas nämnden. 
Beroende på om antalet äldre minskar eller ökar förändras budgetramen. 
För OF´s del bör noteras att intäkterna från Försäkringskassan avseende assi-
stans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) inte täcker de 20 första timmarna per 
vecka och ärende, dessa 20 timmar bekostas av socialnämnden. 
 
Resursfördelningen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) sker med en 
uppräkning av föregående års budget, utan att hänsyn tas till eventuella ökning-
ar av t.ex. placeringar och hushåll som är berättigade till försörjningsstöd.         

Beredning 

Ekonom och utredare/utvecklare socialförvaltningen  

Förvaltningens ståndpunkt 

Ovan beskrivna resursfördelningsmodell tar ingen som helst hänsyn till föränd-
ringar avseende tillkommande ärenden eller ökade behov i befintliga ärenden 
inom nämndens samtliga verksamhetsområden.  

 

En genomgripande översyn och förändring av kommunens resursfördelnings-
modell för socialnämndens del är nödvändig. Syftet med översyn och föränd-
ring är att förändra modellen så att socialnämnden har möjligheter att bedriva 
sina verksamheter inom tilldelad budgetram. 
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Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna för socialnämndens del blir märkbara. Detta 
mot bakgrund av att det avsevärt försvårar att anpassa resursåtgången till den 
minskade ekonomiska ramen under innevarande år. Anledningen till detta är 
att verksamheten är oförändrad eller ökar i omfattning.  

Vad gäller OF och IFO sker ingen korrigering av den ekonomiska ramen när 
ärenden tillkommer eller insatsbehovet ökar. Noteras bör att varje ärende är 
förknippat med avsevärda kostnader, oavsett om det är placeringar eller andra 
insatser inom IFO och OF.  

 

Socialchef Per-Ola Olsson föredrager ärendet 

______________ 
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SN § 120 
SN AU § 296 
 

Fördelning av verksamhetsbesök 2016 

 
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antager framtagen fördelning av verksamhetsbesök 

___________ 

Förvaltningen har framtagit förslag till fördelning av socialnämndens verksam-
hetsbesök under 2016 

Bakgrund 
Under mandatperioden 2003-2006 (SN § 76, 2003) infördes verksamhetsbesök 
i resultatenheterna. Verksamhetsbesöken innebär att respektive ledamot i 
socialnämnden tillbringar en dag per år under mandatperioden, i en av nämn-
dens resultatenheter. Detta mot bakgrund av att det tidigare ”kontaktmanna-
skapet”, där en ledamot var ”kontaktman” för en resultatenhet under mandat-
perioden, kunde medföra tidsmässiga svårigheter för de enskilda ledamöterna. 
 

Syfte 
Verksamhetsbesöken syftar till att ge den enskilde ledamoten fördjupade 
kunskaper om socialnämndens ansvarsområden. I en resultatenhet per år får 
ledamoten tillfälle att studera verksamheten närmare och föra en dialog med 
resultatenhetschefen samt ta del av medarbetarnas arbete. 
Vidare syftar verksamhetsbesöken till att den enskilde ledamoten, i tillämpliga 
delar, skall få ökad kännedom om brukarnas vardagsverklighet. 
Efter genomfört verksamhetsbesök skall rapportering göras på socialnämndens 
sammanträde. 
 

Ersättning 
Ersättning med förrättningsarvode när det gäller den faktiska tiden för verk-
samhetsbesöket högst 8 timmar/år och max 3 tillfällen/år. 
Ersättning för ev förlorad arbetsinkomst. 
 
_________ 
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SN § 121 
 

Muntlig information brukarundersökning 

inom Äldreomsorgen 

 

Utredare Ann-Marie Brander informerar om resultatet från genomförd brukar-
undersökning inom äldreomsorgen 

 

______________ 
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SN § 122 

Aktuellt från förvaltningen 
Socialchef Per-Ola Olsson informerar 

Ekonomi 
Sammantaget visar prognosen på ett positivt resultat på ca 5 mkr. En stor or-
sak till överskottet är att det finns många vakanta tjänster i verksamheterna 
bland annat inom biståndsenheten och individ- och familjeomsorgen vilket är 
oroande. 

Ensamkommande barn 
Beslut från IVO från genomfört tillsynsbesök på Götgatans ungdomsboende. 
Idag har totalt 33 000 barn inkommit i landet varav 23 000 stycken har kommit 
sedan september månad.  

Idag har totalt 67 stycken barn tagits emot i Vara kommun. Situationen är an-
strängd och det är mycket svårt att få behörig personal parallellt med att ären-
detyngden är mycket hög och att rättssäkerheten äventyras. 

Enligt Länsstyrelsens fördelningstal inför 2016 förväntas Vara kommun att ta 
emot 97 st ensamkommande barn på asylplatser 

_____________ 
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SN § 123 

Information från kommunala råden 
 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Ulf Genitz informerar från Kommunala pensionärsrådet.  
Fråga ställdes hur arbetet fortskrider när det gäller träffpunkterna och samloka-
lisering av dagverksamheterna. 
 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

(KRF) 
Information om att Funktionshinderpolitisik policy inkl handlingsplan 
2016-2019 har antagits av kommunfullmäktige och att detta ska följas upp vid 
varje KRF-möte 

________________ 
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SN § 124 

Anmälan delegeringsbeslut 
Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/1181-1332 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B15/4889-5416 Beslut fattade av handläggare IFO 

C15/213-212  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/1494-1550  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 249-251  Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
259-269  skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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SN § 125 

Urval delegeringsbeslut 
Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 160127 skall beslut SN AU § 269/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Håkan Svensson genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 
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SN § 126 

Övrigt 
Hannyah Jörtoft ställer fråga om hissreparationen på fd Bonden och om denna 
är klar och socialchef Per-Ola Olsson hänvisar till Varabostäder som har in-
formation om detta. 

_____________ 

 


