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SN § 29 
 

Redogörelse delegeringsbeslut 

 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegeringsbeslut 

 
______________ 
 
Socialnämnden har genom sin delegeringsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän. 
Delegeringsbeslut har utvalts av arbetsutskottet att redogöras för på social-
nämnd. 
 

Delegeringsbeslut 

A18/244  Biståndshandläggare Elisabet Lushi  

B18/197  Socialsekreterare Raul Valeria Labrana 

B18/717  Socialsekreterare Mikael Hansson  

F18/19  Bostadsanpassningshandläggare Mikael Johansson 

SNAU § 18  Socialsekreterare Malin Svensson  

_____________ 
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SN § 32 

Information personligt ombud 

Personligt ombud Christina Hagberg informerar om verksamheten Personligt 
ombud. 
I Vara har 28 stycken fått hjälp under 2017 
Kostnad för Vara kommun 2017 var 200 000 kr 
Har blivit mer komplexa ärenden, en del med barn involverade. Personliga 
ombud har anmälningsplikt. 
Under åren konstateras att det till sjukvården fortfarande är långa väntetider. 
Behövs mycket samtalsstöd för att ge motivation tills de får tid till sjukvården 
Ansvarsfördelningen har visat sig vara oviss mellan psykiatri och sjukvård 
Dock bra handläggare på de flesta myndigheter 

Klienterna upplever det positivt att ha med sig sitt personliga ombud. 

Samordnad individuell plan (SIP) hade en bra respons i början men under året 
har inte alla aktörer kunnat medverka lika mycket för att vara delaktiga. 

 

_____________ 
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SN § 33 
SN AU § 123   Dnr 6/2018.004, 005 

Verksamhetsberättelse 2017 och information 

om ansökan statsbidrag 2018, Personligt 

ombud 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

____________ 

 
Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. 
Verksamheten riktar sig till psykiatrireformens målgrupp dvs personer över 18 
år med psykisk sjukdom som har omfattande och långvariga funktionshinder. 
Falköpings kommun har till socialnämnden inlämnat verksamhetsberättelse 
och redovisning av statsbidrag 2017 samt ansökan om statsbidrag för 2018 
avseende verksamheten Personligt ombud  

____________ 
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SN § 34 

Information Level Up – en metodik som rus-

tar 
 

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, projektledare Elin Süttenbach in-
formerar om projektet Level Up. 

Projektet arbetar med unga vuxna för att de ska komma ut i arbete eller studier. 
Projektet är individanpassat och det är de unga som ska vara aktiva och driva 
sin process med en mentor vid sin sida som stöd. Fyra faser passeras innan 
målet nås. 

Framgångsfaktorer är bland annat samverkan mellan olika verksamheter, men-
torskap, tydliga nivåer och möjlighet till fördjupning. 

 

_____________ 
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SN § 35 

Information Duna och Dua 
 

Resultatenhetschef för Arbete och sysselsättning, Håkan Olsson, informerar 
om Duna och Dua, delegation för unga och nyanlända i arbete  

Dua är en samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassan, skolan samt 
Arbete och sysselsättningsenheten 

DUNA är en samverkan mellan integrationsenheten, arbetsförmedlingen samt 
arbete och sysselsättningsenheten 

___________ 
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SN § 36 
SN AU § 94   Dnr 6/2018.010 

Ungdomsmottagningen Vara, rapport 2017 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten ”Ungdomsmottagning Vara 2017” 

samt ”Regional redovisning av aktiviteter gjorda för statliga medel 2017, När-

hälsans 46 ungdomsmottagningar”  

____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Närhälsans ungdomsmottagning i Vara har översänt rapport för år 2017. Rap-
porten innehåller dels uppföljning av vårdöverenskommelse HSN Ö 2017 och 
dels verksamhetsberättelse Ungdomsmottagning Vara 2017. 

Vidare överlämnas ”Regional redovisning av aktiviteter gjorda för statliga me-
del 2017, Närhälsans 46 ungdomsmottagningar”. 

IFO-chef, Peter Engman föredrager ärendet 

 

____________ 
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SN § 37 
SN AU § 119 

Ny intern kontrollplan 2018 samt riskbedöm-

ning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra egenkon-
troll för år 2018 enligt framtaget förslag på riskanalys. Egenkontrollen ska ge-
nomföras som ett komplement till socialnämndens interna kontroll 2018 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det över-
gripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med 
uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.  

Det har alltmer uppmärksammats, bland annat från SKL, att den interna kon-
trollen tydligare bör kopplas samman med intern styrning. Kommunstyrelsen 
har uppdragit åt kvalitetsstrateg att ta fram en ny systematik för det interna 
kontrollarbetet, där den interna kontrollplanen baseras på en för året unik risk-
analys. I den nya systematiken ingår att politiken blir mer delaktig och är med i 
bedömningen av riskanalysen och i att avgöra vilka risker som bör läggas sär-
skilt fokus på i kontrollplanen under respektive år.  

Socialnämndens riskanalys för 2018 har tagits fram av en referensgrupp bestå-
ende av chefer från ÄO, OF och IFO (representanter), socialchef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, utvecklare/utredare och ekonom.  Riskanalysen har 
sedan kommunicerats med förvaltningens ledningsgrupp.  

Socialnämndens riskanalys för 2018 innefattar risker kring patientsäkerhet, 
tekniska avvikelser,  personalförsörjning, introduktion för nyanställda, rättssä-
kerhet och dokumentation.   

Ärendebeskrivning 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.  

Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det över-
gripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med 
uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.  

Det har alltmer uppmärksammats, bl. a. från SKL, att den interna kontrollen 
tydligare bör kopplas samman med intern styrning. Kommunstyrelsen (§ 134 
2016-11-02) har uppdragit åt kvalitetsstrategen att ta fram en ny systematik för 
det interna kontrollarbetet, där den interna kontrollplanen baseras på en för 
året unik riskanalys. I den nya systematiken ingår att politiken blir mer delaktig 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-03-21 9 

  Utdragsbestyrkande  

och är med i bedömningen av riskanalysen och i att avgöra vilka risker som bör 
läggas särskilt fokus på i kontrollplanen under respektive år.  

Vara kommuns tidigare jurist har tagit fram grunden till den nya systematiken. 
Kvalitetsstrateg har kompletterat med inhämtande av kunskap från kollegor i 
kommuner med kompetens kring intern kontroll. Parallellt med ny systematik 
tas ett nytt reglemente för intern kontroll fram. Reglementet beslutas av kom-
munfullmäktige.   

Ny systematik har arbetats fram i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Med stöd av kvalitetsstrateg har förvaltningarna  gjort riskanalyser. Riskana-
lyserna ska till respektive nämnd för dialog och beslut. Dialog med revisorerna 
om den nya systematiken genomförs efter första uppföljningen i början av 
2019 (rekommendation från revisionsbyrån PWC). Den nya systematiken för 
intern kontroll utvärderas och utvecklas efter hand. Internkontrollen kan som 
ett nästa steg  kompletteras med SKL:s verktyg för självskattning.  

Socialnämndens riskanalys för 2018 har tagits fram av en referensgrupp bestå-
ende av chefer från ÄO, OF och IFO (representanter), socialchef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, utvecklare/utredare och ekonom.  Denna har sedan 
kommunicerats med förvaltningens ledningsgrupp.  

Socialnämndens riskanalys för 2018 innefattar risker kring patientsäkerhet, 
tekniska avvikelser,  personalförsörjningsprocessen, introduktion för nyan-
ställda, rättssäkerhet och dokumentation.   

Risker som det redan finns fungerande rutiner för (inbyggda kontroller) har 
inte tagits med i riskanalysen 2018. 

Efter dialog och beslut om riskanalysen i nämnden tas en interkontrollplan 
fram för 2018. Internkontrollplanen går upp till nämnden för beslut vid nästa 
sammanträde.  

Metod för riskanalys som använts 

 Alla risker identifieras 

 En bedömning av sannolikheten för att respektive risk inträffar (ett 
värde mellan 1 – 5)  

 En bedömning av konsekvensen av om risken inträffar (ett värde mel-
lan 1 – 5).  

 Värdet för sannolikhet och konsekvens multipliceras till ett riskvärde.  

 För riskvärden över 10 tas åtgärder fram och förs över till den interna 
kontrollplanen för respektive år.  

 För varje åtgärd bestäms en eller flera  kontrollaktiviteter. 

 Uppföljning av kontrollaktiviteterna kan ske med olika intervall (årsvis, 
halvårsvis, kvartalsvis)  

Beslutsunderlag 

- Riskanalys som bas för intern kontroll för socialnämnden 2018  
___________ 
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SN § 38 
SN AU § 95 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017. 
 
__________ 

Patientsäkerhetslagen föreskriver att vårdgivaren arbetar systematiskt med pati-
entsäkerhet och det finns tydliga mål. En Patientsäkerhetsberättelse ska upprät-
tas årligen. 

Robert Eklund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), redogör för patient-
säkerhetsberättelse 2017 

__________ 
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SN § 39 
SN AU § 124   Dnr 6/2018.016 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård - ekonomisk modell 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom den 
ekonomiska modellen för kommunernas betalningsansvar mot bakgrund av 
lagen ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som 
ersätter nuvarande betalningsansvarslag den 1 januari 2018.  Lagen syftar till att 
göra patientens övergång till öppenvården trygg och säker. Kommuner och 
landsting rekommenderas att komma överens om samverkan och ansvarsför-
delning samt reglering av kommunens betalningsansvar vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård.   

Ärendebeskrivning 

Vad gäller betalningsansvaret finns en tillfällig överenskommelse i Västra Göta-
land från 1 januari 2018 till 24 september 2018 då 2017 års regler gäller för 
kommunernas betalningsansvar.  

Sommaren 2017 var ett förslag till överenskommelse ute på remiss hos Västra 
Götalands kommuner. I flera av svaren kommenterades den ekonomiska mo-
dellen och det framkom från båda huvudmännen att den uppfattades som 
krånglig och svår. Modellen fick inte acceptans i Västra Götalandsregionen.  

Överenskommelsen och riktlinjerna har förtydligats efter inkomna synpunkter. 
Den föreslagna ekonomiska modellen för betalningsansvaret är: 

 Kommunens betalningsansvar inträder om man har en genomsnittstid 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad 

 En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genom-
snittligt antal kalenderdagar och 3,0. 

 Genomsnittet summeras efter varje månad. 

 För person som ligger kvar längre än 7 dagar efter bedömning utskriv-
ningsklar övergår genomsnittet till individuell beräkning. Kommunen 
betalar då för de dagar som överskrider 3 kalenderdagar.  

 

Betalningsansvaret för en kommun räknas ut efter varje månad och kommu-
nen betalar för de man överskridit genomsnittet. Beloppet är 7100 kronor och 
fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Belop-
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pet motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vår-
den. 

 

För psykiatrins del gäller att från och med 2018-09-25 till och med 2019-12-01 
inträder kommunens betalningsansvar 15 kalenderdagar efter det att slutenvår-
den meddelat att patienten är utskrivningsklar. Från och med 2019-12-02 regle-
ras betalningsansvaret på samma sätt för psykiatrisk och somatisk slutenvård. 

Vara kommun har under åren haft förhållandevis låga kostnader för utskriv-
ningsklara patienter. Till stor del beror detta på det aktiva arbete som genom-
förs inom socialnämndens verksamhetsområden. Bedömningen är den att ovan 
beskrivna modell är framtagen med utgångspunkt att fungera väl för båda hu-
vudmännen och förvaltningen har inget att invända mot modellen.  

Beslutsunderlag 

- Remiss kring ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån 
lagen Samverkan vid in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

___________ 
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SN § 40 
SN AU § 120 

Riktlinje – brukare i kommunens leasingbilar 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att huvudregeln ska vara att inga transporter av bru-
kare ska ske i kommunens leasingbilar.   

1. Beslut om undantag från huvudregeln fattas av ansvarig chef.  

2. Härmed upphävs besluten SN § 34, 2002 och SN § 123, 2003. 

__________ 

Bakgrund 

Frågan om att skjutsa brukare i kommunens leasingbilar har aktualiserats av 
socialförvaltningens resultatenhetschefer. En fråga som uppkommer av och till 
vilket medför behov av ett förtydligande av vad som gäller. Det finns vidare 
två beslut (SN § 34, 2002 och SN § 123, 2003) om att ta ut avgift av brukare 
som skjutsas i kommunens leasingbilar, vilka behöver upphävas då kommunen 
inte ska bedriva verksamhet som kan uppfattas konkurrera med t ex taxi. 

En arbetsgrupp1 har belyst frågan ur olika perspektiv och kan konstatera att 
persontransport inte är en insats vare sig enligt lag om stöd och service tillvissa 
funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Transporter får ombesör-
jas av den enskilde själv genom allmänna kommunikationer inklusive närtrafi-
ken, taxi, via anhörigas försorg eller på annat sätt. Den enskilde kan också efter 
ansökan hos kommunens färdtjänsthandläggare få sitt behov av färdtjänst prö-
vat och om behov föreligger kan transporter företas med färdtjänst. 

Huvudregeln bör vara att inga transporter av brukare sker i kommunens lea-
singbilar. Samtidigt som arbetsgruppen vet att i det i vissa specifika fall kan 
behöva göras undantag från huvudregeln. Exempelvis när kommunens lea-
singbilar är arbetsredskap för att beslut om daglig verksamhet ska kunna verk-
ställas, vid verksamhet som bedrivs via arbetsmarknadsenheten (AME), i vissa 
fall inom individ- och familjeomsorgens verksamhet. Beslut om undantag bör 
uteslutande fattas av ansvarig chef.  

___________ 

                                                 
1 Pia Saxberg, Åsa Hedvall, Ulrika Olsson, Anne Pehrsson och Ann-Marie Brander 
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SN § 41 
SN AU § 121   Dnr 6/2018.014 
 

Yttrande över remiss avseende Gestaltnings-

program för Vara kommun – bilaga 6 till kul-

turplanen 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av Gestaltningsprogrammet, bilaga 6 till kulturpla-
nen och föreslår kommunstyrelsen att anta densamma.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kulturplanen för Vara kommun antogs 2017-02-27 och bilaga 6, Gestaltnings-
program för Vara kommun, ska nu fogas till planen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-21 att remittera Gestalt-
ningsprogrammet till nämnderna.  

Socialnämndens behandling 

Yrkande 

Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar att: 
 
Tillföra ett stycke under ”Internationalisering” om historia och identitet med 
texten: ”Man bör bejaka kommunens och invånarnas historia och identitet för 
att lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. 
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den 
estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot 
tidigare generationer, att minnas vad de åstadkommit.  
Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och under-
lättar även assimilering av de som är nytillkomna” 

Proposition 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att socialnämnden avslagit densamma 

 

___________ 
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SN § 42 
SN AU § 122   Dnr 6/2018.015 
 

Yttrande över remiss avseende Program för 

friluftsliv i Vara kommun – bilaga 7 till kul-

turplanen 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av Program för friluftsliv i Vara kommun, bilaga 7 
till kulturplanen och föreslår kommunstyrelsen att anta densamma.   

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kulturplanen för Vara kommun antogs 2017-02-27 och bilaga 7, Program för 
friluftsliv i Vara kommun, ska nu fogas till planen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-21 att remittera Program 
för friluftsliv till nämnderna.  

___________ 
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SN § 43 

Information från kommunala råd 
 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Ledamot Agneta Edvardsson (M) informerar från BRÅ:s möte 5 mars 2018: 

Nulägesrapport från polisen ang brottslighet och statistik: 
Har varit mycket viltolyckor och mycket drog-rattfylleri, skadegörelse på 
kommunens leasingbilar och av säten i bussar. 

Medborgarlöftet är framtaget för 2018. Tre prioriteringsområden: 
Vistelsemiljö Badhuspark och stationshuset, fortkörning samt 
skadegörelse på skolorna. 

Polisen positiva till ”Kugghjulet” som är en samverkan mellan förvaltningarna 
och polismyndigheten. 

Har uppsikt på MC-gängen i området. 

Tätortsvandringar. 

Studentbalen är flyttad till Lumber o Karle. Polisen ska vara beredda och se 
över trafik och parkeringssituationen inför detta. 

 

___________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-03-21 17 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 44 

Anmälan 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  
 

A18/196-365  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/405-794  Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/25-50   Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D18/136-867  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F18/16-19  Beslut fattade av ekonomichef 
 

SNAU § 49-72, 81-93    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
               avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 45 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 81 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Anna Jäderström (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-03-21 19 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 46 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Ekonom Yvonne Hofling informerar om att ekonomisk prognos idag är  
12 774 tkr i underskott vid årets slut. Förvaltningen arbetar med att analysera 
prognosen och för ev åtgärder. 

 

Avtalet med Vara Assistans (LOV) har sagt upp då det framkommit att företa-
get saknas F-skattsedel 

 

Två enhetschefer har begärt entledigande och rekryteringsprocess har påbör-
jats. 
 

_____________ 

 

 


