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Ulf Genitz (C) ordf 

Liselotte Hagander (FP) tjg ers  

Ulla Bengtegård (V) tjg ers  

Jan Sahlström (S) 

Birgitta Kjellin (C) tjg ers 

Agneta Edvardsson (M) 

Håkan Svensson (M) 

Leif Sandberg (M) tjg ers 
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Per-Ola Olsson, socialchef 

Yvonne Hofling, ekonom  

Cecilia Gustafsson (SD) ej tjg ers 

t.o.m kl 16.50 § 9 

Peter Bruto, soc.sekr § 1 

Vendela Emson, soc.sekr. § 1 
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Eva Öhman, biståndshandläg. § 1 

Lindali Bergenzaun,sekreterare 
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Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2016.01.29 kl 09.30 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

1-11 

 Lindali Bergenzaun 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Ulf Genitz  
 
 Justerare 

 
 

 

 Håkan Svensson  
   

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2016.01.27  

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
2016.02.01 

Datum för anslagets 
nedtagande  

 
2016.02.23 

 

Förvaringsplats för proto-
kollet 

 
Kansliavdelningen 

 

 

Underskrift 

  

 



 

 

Innehållsförteckning 

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

Årsredovisning och intern kontroll 2015……………………….. 3 

Granskning detaljplan för del av Vara 25:1 Torsbo fritidsgård…... 4 

Granskning detaljplan för kv Violen m.fl. Vara tätort…………… 5 

Rapportering til IVO enl 16 kap f-h SoL……………………….. 6 

Rapportering till IVO enl 28 f-g §§ LSS………………………… 7 

Revidering av riktlinjer för verksamhetsbidrag till övriga  
organisationer…………………………………………………... 

 
8 

Aktuellt från förvaltningen……………………………………… 9 

Information kommunala råden…………………………………. 10 

Anmälan delegeringsbeslut……………………………………... 11 

Urval delegeringsbeslut………………………………………… 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 1 

Redogörelse delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna 

____________ 

 
Redogörelse sker av arbetsutskottet urvalda delegeringsbeslut 

 
A15/960  Eva Öhman 

A15/1222  Eva Öhman 

A15/ 1434  Biståndshandläggare David 

B15/4969  Socialsekreterare Peter Bruto 

B15/5444  Socialsekreterare Vendela Emson 

C15/240  Färdtjänsthandläggare David Ivarsson 

C15/282  Färdtjänsthandläggare David Ivarsson 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 2 
SN AU § 10 

Årsredovisning och intern kontroll 2015 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av årsredovisning och intern kontroll 2015 och 
överlämnar densamma till Kommunfullmäktige 

____________ 

 
Ekonom Yvonne Hofling redogör för årsredovisning och intern kontroll 2015. 
Årsredovisningens resultat visar på totalt 6 597 miljoner kronor i överskott vid 
årets slut. Detaljerad redogörelse finns i årsredovisningen. 
 
Förvaltning/nämnd   8428 tkr 
IFO  - 5997 tkr 
OF    2594 tkr 
ÄO      752 tkr 
Kostenheten      820 tkr 
 
Nedanstående summor har påverkar resultatet och är av engångskaraktär just 
för år 2015: 
 

Försäkringsintäkter 371 tkr 

Återsökt moms 500 tkr 

Internhyra återbetald 527 tkr 

Hyreskostnad 3 mån 326 tkr 

Färre matportioner levererade 820 tkr 

Personal, vakanta tjänster IFO 3 379 tkr 

Personal vakanta tjänster biståndsenhet 1 306 tkr 

Personal sjukskriven administrationen 700 tkr 

Mindre kapitalkostnad 700 tkr 

Totalt 8 629 tkr 

 
 

______________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 3 
SN AU § 11   Dnr 3/2015.007 

Granskning detaljplan för del av Vara 25:1 
Torsbo fritidsgård, 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 skicka ut rubricerad detaljplan på 
granskning upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) 

Planområdet avgränsas i söder av 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 granskning under tiden 151218-160129 och eventu-
ella synpunkter skall inlämnas senast 160129 

__________ 

Arbetsutskottets behandling 160120 
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 2016.01.27 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 4 
SN AU § 12   Dnr 3/2015.006 

Granskning detaljplan för kv Violen m.fl. 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 skicka ut rubricerad detaljplan på 
granskning upprättad av tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) 

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 granskning under tiden 151218-160129 och eventu-
ella synpunkter skall inlämnas senast 160129 

____________ 

 

Arbetsutskottets behandling 160120 
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 2016.01.27 6 

  Utdragsbestyrkande  

 SN § 5 
SN AU § 13 

 

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 4, 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 4, 2016 

För kvartal 4, 2015 finns inga beslut att rapportera.  

Sedan tidigare inrapportering fanns ett icke verkställt beslut avseende kon-
traktsvård, vilket har upphävts genom Tingsrättens fängelsedom.  

Sammanfattningsvis finns ett icke verkställt beslut som avser kontaktperson.  
 
_____________ 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 6 
SN AU § 14 

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 information för kvartal 4, 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 4, 2015 
 

För kvartal 4, 2015 finns ett icke verkställt beslut avseende korttidsvistelse att 
rapportera. Vidare finns ett avbrott i verkställigheten att rapportera, avseende 
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 4 icke verkställda beslut, varav tre avseende kontakt-
person och ett gällande korttidsvistelse. Vidare finns 6 avbrott i verkställighet-
en, samtliga avseende kontaktperson. 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 7 
SN AU § 15 

Revidering av riktlinjer för verksamhetsbi-
drag till övriga organisationer 

Beslut 

Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för beräkning av verksamhetsbidrag 
till övriga organisationer. 

____________ 

Bakgrund 

Socialnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. 
När det gäller verksamhetsbidrag till handikapporganisationer betalas dessa ut i 
enlighet med de bidragsregler som framgår av Vara kommuns författningssam-
ling. Ett tillägg med fastställda principer för grundbidragets belopp angående 
lokala-, regionala- och riksorganisationer, gjordes 1998-01-27. 
För verksamhetsbidrag till övriga organisationer finns riktlinjer utarbetade vid 
en översyn 2003. Förvaltningen fick 2015-02-11 i uppdrag av socialnämndens 
arbetsutskott att se över och förtydliga dessa riktlinjer.  

Förslag till förändrade riktlinjer bifogas. 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen. 

_____________ 

 

Arbetsutskottets behandling 160120 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för beräkning av verksamhetsbidrag 
till övriga organisationer. 

_____________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 8 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar 

 

Antal platser inom äldreboende. Det finns tomma platser inom äldreboendena. 
År 2015 inkom cirka 40 ansökningar varav två var avslag. Av brukarundersök-
ningar framgår att hemtjänsttagarna är mycket nöjda.  
I framtiden kommer behovet av äldreboende att öka enligt prognoser och för-
valtningen har av socialnämnden fått i uppdrag att se över behovet. 

Förändring i lagstiftningen kring anvisning av vuxna till kommunen. 

Från och med 160301 kan kommunerna inte med hänsyn till bostadsbrist att 
säga nej till mottagande av vuxna/familjer.(ej ensamkommande barn) 
Kommun har avtal för att ta emot 46 stycken personer. Bostad krävs till dessa 
personer/familjer 

Föreligger nytt avtalstecknande gällande ensamkommande barn. 
Socialchefen har bett Länsstyrelsen att lämna ett förslag till avtal som ska be-
handlings på socialnämnden. 
Inga ensamkommande har anvisats kommunen sedan julen 2015.  

Information ges kring personalsituationen inom bland annat IFO och bi-
ståndsenheten. Det är svårt att rekrytera personal vilket är ett nationellt pro-
blem.  

______________ 

 

 
 

 
 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 9 

Information kommunala råden 
 

Ordföranden informerar att KRF:s granskningsgrupp har haft möte 
med anledning av tillbyggnation av Vara badhus för att bland annat tillskapa 
ytterligare omklädningsrum. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 10 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A15/1333-1471 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B15/5417-5680 Beslut fattade av handläggare IFO 

C15/258-293  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D15/1551-1600  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

Del § 200-206B Beslut fattade av socialchef/tf socialchef 

Del § 303-305 Beslut fattade av utredare 

SNAU § 272-291, Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
300-308                               skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.01.27 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 11 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 160224 skall beslut SN AU § 307/2015 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_________ 

 
Ledamot Håkan Svensson genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_________ 

 

 

  

 


