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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 105 
SN AU § 349 

Remiss – Trafikförsörjningsprogram för färd-
tjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har inget att erinra gällande Trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 

_________ 

Sammanfattning  

Skaraborgs kommunförbunds styrelse beslutade 161021 att godkänna förslag 
till Trafikförsörjningsprogam för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019. Sty-
relsen beslutade även att rekommendera kommunerna i kommunalförbundet 
att anta förslaget till trafikförsörjningsprogram. 

Enligt Lag om kollektivtrafik ska kommuner om inte överlåtit ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst till en regional kollektivtrafikmyndighet upprätta 
ett trafikförsörjningsprogram. 
Kommunerna i Västra Götaland har överfört ansvaret för kollektivtrafik till 
Västra Götalandsregionen. Dock har kommunerna fortfarande ansvar för färd-
tjänst och riksfärdtjänst. 

Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för yttrande och 
slutligt antagande ska ske av Kommunfullmäktige 

 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 106 
SN AU § 350   Dnr 1/2016.015 

Avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden av-
seende ”Utväg Skaraborg” 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att teckna nytt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämn-
den avseende ”Utväg Skaraborg” samt uppdrar till förvaltningen att teckna 
avtalet. 

_________ 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade 121128 SN § 131 att teckna avtal för finansiering och 
samverkansöverenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnden som ansva-
riga för Utvägs verksamhet. Avtalet reglerar samarbetet mellan östra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Skaraborg gällande Utvägs verk-
samhet. Närhälsan är genom överenskommelse mellan östra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård huvudman för Utvägs 
verksamhet. 

Aktuellt avtal löper ut 161231 och Skaraborg kommunalförbund har tagit fram 
nytt avtalsförslag att gälla i två år fr.o.m. 170101. 
Skaraborg kommunalförbunds beredning rekommenderar kommunerna att 
ställa sig positiva till att huvudmannaskapet ligger kvar hos Västra Götalands-
regionen under förutsättning att avgiften fastställs till 10 kr per invånare, ut-
bildning, självfinansiering och inga andra större förändringar i avtal sker. 

 

__________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 107 
SN AU § 351    

Handlingsplan Trygghet, service och delak-
tighet i hemmet med digital teknik 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsplanen 
för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik samt att 
använda den framtagna handlingsplansmallen och den föreslagna arbetsgången 
 
_________________ 
 

Bakgrund 

En överenskommelse mellan socialdepartementet och SKL (Sveriges Kommu-
ner och Landsting) om satsning på e-Hälsa gjordes för 2013-2015. Under 2014 
antog relevant nämnd i respektive kommun, kravet på att kommunerna skulle 
etablera konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital 
teknik”.  I Vara beslutade socialnämnden (SN § 32, 2014) att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja processen.  

En mall för handlingsplan har nu tagits fram ihop med kommunerna i Västra 
Götaland där Skaraborg varit väl representerade. 

Syftet med handlingsplanen är att stödja kommunen i den långsiktiga plane-
ringen vid införandet av välfärdsteknik samt att den ska ge möjlighet att sam-
verka med andra kommuner, Västra Götalandsregionen och privata aktörer.  

Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade 2016-10-21: 

- att rekommendera medlemskommunerna att anta handlingsplanen för 
Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet med digital teknik i rele-
vant nämnd. 

- att rekommendera medlemskommunerna att använda den framtagna 
handlingsplansmallen samt föreslagen arbetsgång. 

Socialförvaltningens kartläggning bifogas.   

_____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 108 
SN AU § 352   Dnr 12/2016.008 

Granskning detaljplan för del av Vara 25:1 
fortsättning kv Ritaren, Vara tätort 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 

Socialnämnden har tagit del av planen och har inget att erinra 

___________ 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända rubricerat detaljplane-
förslag på granskning. 

Planområdet blir en fortsättning av bostadskvarteret Ritaren. Marken är idag en 
ängsmark och avgränsas av Östra Ringleden, en bostadsfastighet, Vara SK:s 
fotbollsplan och ängsmark, bostadskvarteret Ritaren och Allégatan. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler varierade bostäder i Vara 
kommun 

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 15 november – 13 decem-
ber 

Socialnämnden har tidigare yttrande sig vid samrådsförfarandet  

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN  § 109 

Information om resultat från genomförd bru-

karundersökning inom äldreomsorgen 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

____________ 
 

Tf socialchef Ann-Marie Brander informerar om resultatet från genomförd 
brukarundersökning inom äldreomsorgen 

Frågeområden som ställts till både hemtjänst och särskilt boende var bl.a.: 
Inflytande 
Information 
Bemötande 
Trygghet 
Helheten 
Aktiviteter (endast särskilt boende) 

 
Brukarundersökningen finns i sin helhet att tillgå på Socialstyrelsens hemsida 

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 110 

Information från de kommunala råden 
 

Kommunala handikapprådet 

Ordförande Ulf Genitz informerar 
 
Funktionshinderspolitiska policyn – socialnämnden avrapporterade sin del i 
denna policy 

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 
Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson deltog och presenterade sig själv samt 
informerade om trafikförsörjningsprogrammet 

 

Pensionärsrådet 
Ledamöterna Ulla Johansson och Fredrik Pettersson informerar 

Närhälsan informerade bland annat om att de ser över sitt telefonsystem och 
öppnar telefon kl 07.00. Utlandsutbildade läkare praktiserar och får utbildning i 
det svenska systemet. Erfaren läkare är frigjord och finns till hands för att 
stötta.  
 

Folkhälsorådet 

Ledamot Agneta Edvardsson informerar 

BUP saknar personal 
Folktandvården har brist på tandläkare. Folktandvården har börjat med uppsö-
kande verksamhet hos de äldre på boenden mm 
 

____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 111 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut  

Socialnämnden har tagit del av nedan förtecknade delegeringsbeslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialnämnden har genom antagen delegeringsordning överlåtit sin beslutande- 
rätt till utskott, ordförande och tjänstemän.  

Delegeringsbeslut 

Nedanstående delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän samt av arbetsutskot-
tet avseende socialtjänstärenden  
 

A16/1541-1706 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/3892-4247 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C16/258-278  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D16/1971-2047  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
SNAU § 306-326    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
330-340, 354-366,                avseende socialtjänstärenden 
368  
 
  

______________ 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 112 

Urval delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 323 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Hannyah Jörtoft (SD) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnd 2016-12-14 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 113 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Tf socialchef Ann-Marie Brander informerar 

Den analys av ekonomin som SKL genomfört kommer att skickas ut till samt-
liga ledamöter och ersättare i socialnämnden. Djupare behandling kommer att 
ske på socialnämndens sammanträde 25 januari 2017 

Lediga platser inom särskilt boende är idag 7 stycken. 

En arbetsgrupp arbetar med att se över boendena inom LSS. De OF-chefer 
som har boende i sin verksamhet deltar i gruppen 
 
Två resultatenhetschefer inom äldreomsorgen har begärt entledigande från sina 
tjänster 

Intervjuer ska ske med sökande till tjänsten som resultatenhetschef för Söder- 
och Östergård samt till tjänsten som ny chef inom OF, barn och ungdom 

_____________ 

 

 


