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SN § 107 

Redogörelse delegeringsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegeringsbeslut 

______________ 

Socialnämnden har genom sin delegationsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän 
Delegeringsbeslut har utvalts av arbetsutskottet att redogöras för på social-
nämnden 

 
Delegeringsbeslut 

A18/1305  Biståndshandläggare Felix Karlén 

B18/2751  Socialsekreterare Karolina Johansson 

 

______________ 
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SN § 108 
SN AU § 328   Dnr 6/2018.023 

Verksamhetsberättelse 2017 och verksam-

hetsplan 2018, Kvinnohuset Tranan 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av Verksamhetsberättelse 2017 och verksamhets-
plan 2018 Kvinnohuset Tranan 

_________ 

Sammanfattning  

Kvinnohuset Tranan har till socialnämnden tillsänt verksamhetsberättelse 2017 
och verksamhetsplan 2018 för kännedom. 

Skaraborgs kommuner däribland Vara har tecknat avtal med Kvinnohuset Tra-
nan angående skyddat boende och rådgivning/samtalsstöd 

Verksamhetschef för IFO, Peter Engman, föredrager ärendet 

____________ 
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SN § 109 
SN AU § 329 

Avveckling av hem för vård och boende 

(HVB) för ensamkommande barn 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar om avveckling av hem för vård och boende 
(HVB) för ensamkommande barn (EKB). 
 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda frågan 
om stödboendeverksamhetens organisatoriska tillhörighet. 

 
_____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Mot bakgrund av den minskning och förändring som har varit inom verksam-
heten ensamkommande barn (EKB) är bedömningen den att behoven, för de 
ungdomar som är kvar, kan tillgodoses inom ramen för verksamheten, stödbo-
ende.  

 

Ärendebeskrivning 

Vara kommun har sedan 2012 tagit emot ensamkommande barn och startade 
då Götgatans hem för vård och boende (HVB) i Kvänum. De första åren var 
det i relativt begränsad omfattning. Men i samband med den stora flyktingvå-
gen 2015 då det kom ca 35 000 EKB till Sverige, utökades verksamheten. Ca 
ett 70 tal barn blev placerade i Vara kommun. I slutet av 2015 beslutade rege-
ringen att införa gränskontroller för att stoppa den stora flyktingströmmen. 
Detta innebar att antalet EKB minskade markant. Under 2016 – 17 har det 
kommit ett fåtal EKB till Vara kommunen och den sista anvisningen till kom-
munen gjordes 2017-08.  

Asylprocessen har sedan 2015 förändrats och det har blivit mycket svårare att 
få uppehålls tillstånd. Många ungdomar har under tiden de väntat fyllt 18 år 
och i samband med det övergått till Migrationsverkets ansvar. Under 2017 in-
fördes medicinska åldersbedömningar. Detta resulterade i att många ungdomar 
fick sin ålder uppskriven och i samband med detta också avslag på sin asylan-
sökan. Många av dessa ungdomar finns kvar i Vara kommun. Förhållandena på 
Migrationsverkets anläggningsboenden har många gånger varit sådan att ung-
domarna på egen hand har löst sitt boende genom att bo hos bekanta eller 
personer som har tagit sig an dem. Under 2017 införde Regeringen också ett 
bidrag till kommunerna för att möjliggöra kvarboende i kommunen. Detta 
bidrag har använts för att stödja föreningen Conventus och de som är engage-
rade där för att hjälpa ungdomarna med boende.  
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Förutsättningarna för HVB verksamheten har sedan 2015 förändrats flera 
gånger. Ersättningsnivån har mer än halverats. Tidigare fanns det också ett 
avtal med Migrationsverket på ett vist antal platser. 

Detta avtal sades upp 2016. Idag får kommunerna endast ersättning för de 
ungdomar som är inskrivna vilket gör det svårt att upprätthålla någon form av 
beredskap att ta emot nya ungdomar i händelse av en ny flyktingvåg.   

När verksamheten var som störst hade kommunen tre boenden med sex av-
delningar och verksamheten hade 51 anställda. Allt efter att behovet har mins-
kat så har verksamhetens omfattning också minskat. Idag är endast en enhet, 
Bonden, kvar och där används idag två våningar. Idag är åtta personer anställda 
i verksamheten och det är 9 ungdomar som bor på Bonden. Två av ungdo-
marna har fått avslag på sin asylansökan men är kvar i kommunen fram till sin 
18 årsdag då de övergår till Migrationsverkets ansvar. En ungdom är placerad 
på boendet av socialtjänsten eftersom det inte varit möjligt att finna bostad för 
honom. Sex ungdomar har permanent uppehållstillstånd (PUT). Flera av dem 
kan flytta till egna lägenheter så fort de får en lägenhet. Ett par kan vara aktu-
ella för familjehemsplacering eller placering i annat HVB. 
Bedömningen är att för de ungdomar som är kvar så kan behoven tillgodoses 
inom ramen för stödboende 

Ekonomiska konsekvenser 

Under 2015-16 gav verksamheten ett betydande överskott. I takt med att förut-
sättningarna ändrats så har EKB personalkostnaderna minskats. Lokaler har 
sagts upp men pga. långa avtal så har EKB fått stå för lokalkostnader.  

Verksamheten har under de två sista åren gått med underskott. 
Med den föreslagna förändringen minskas kostnaderna ytterligare. Bedömning-
en är att stödboendeverksamheten kan bära 1-2 tjänster. I samband med detta 
så avvecklas EKB som egen resultat enhet. Var stödboendeverksamheten ska 
organiseras blir föremål för utredning.    

Enhetschef Tommy Larsson föredrager ärendet 

 
_____________ 
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SN § 110 
SN AU § 330 

Delårsrapport augusti 2018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2018 och överläm-
nar den till kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning  

Socialnämnden har sammanställt delårsrapport för augusti 2018. Årsprognosen 
visar på ett underskott med 4 913 tkr.  
 
I jämförelse med delår april visar årsprognosen för delår augusti på ett förbätt-
rat resultat.  Detta tyder på  att den åtgärdsplan, som utarbetades med syftet att 
minska kostnaderna efter delår april, haft viss positiv effekt på det prognostice-
rade resultatet för året. Vidare bidrar obebodda platser i äldreomsorgens sär-
skilda boendeformer och vakanta tjänster, t ex fysioterapeuter, biståndshand-
läggare och socialsekreterare, till prognosens positiva förändring. 
 
  
Socialchef Ylva Morén och ekonom Anna Kuittinen föredrager ärendet 
 
___________ 
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SN § 111 
SN AU § 331 

Komplettering av punkt 3:3 i socialnämndens 

delegeringsordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta socialnämndens delegeringsordning med 
komplettering av punkt 3:3 enligt förslag. 

__________ 

Sammanfattning av ärende 

Mot bakgrund av socialnämndens ansvar för bostadsanpassningsbidrag enligt 
lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) finns behov av att komplettera 
delegeringsordningens punkt 3:3 enligt nedanstående förslag. 

3. Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 

3.3 Överklagan och yrkande 
om inhibition när för-
valtningsrätt eller kam-
marrätt ändrat nämn-
dens beslut och detta 
beslut ursprungligen 
fattats av delegat samt 
avgivande av yttrande i 
SoL-, LVU-  LVM, 
LSS-ärenden och ären-
den enligt lag om bo-
stadsanpassning, där 
ursprungsbeslutet fat-
tats av delegat 

 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
3 kap 10 §,  6 kap 
33 §  34 §§ 3 KL 
och 36 § 
27 § LSS, 24 § lag 
om bostads-
anpassningsbidrag 

Delegat i 
ur-
sprungs-
beslutet 

Kompletter-
ande besluts-
rätt 
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SN § 112 
SN AU § 332 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 2, 2018   

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 
_________ 

Bakgrund 

Synpunktshanteringen TYCK TILL om bättre Vara är en del i nämndens ar-
bete med kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas såväl via blanketten 
TYCK TILL om bättre Vara som via kommunens hemsida.  
Rapportering till socialnämnden av inkomna synpunkter sker tertialvis. 

Inkomna synpunkter 

Under tertial 2, 2018 har 5 synpunkt inkommit, fyra via brev och en via blan-
kett TYCK TILL. 

En synpunktlämnare har via TYCK TILL framfört klagomål på planeringen av 
semestervikarierna i Vedums hemtjänst. Samme synpunktslämnare framför 
vidare klagomål på personalplaneringen via brev. Såväl blankett som brev har 
besvarats skriftligt av socialnämndens ordförande som informerar om att ären-
det överlämnar till socialchef för vidare behandling.  
 
I två synpunkter inkomna via brev  uttrycker synpunktslämnaren sitt missnöje 
med hemtjänsten hos en brukare. Synpunktslämnaren har även sänt syn-
punkterna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har registrerat 
uppgifterna och meddelat detta till socialnämnden. Båda breven har besvarats 
skriftligt av socialchefen där information lämnas om att alla kontakter som 
berör brukaren sköts via god man.  
 
Synpunkt nummer fem som även den inkom brevledes berör socialnämndens 
beslut om att som huvudregeln inte köra brukare i kommunens leasingbilar. 
Synpunktslämnaren har informerats såväl muntligt som skriftligt dels av berörd 
enhetschef och dels av socialnämndens ordförande om beslutet och dess bak-
grund. 
 
______________
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SN § 113 
SN AU § 333 

Förslag på Renhållningsförordning del 1 Av-

fallsföreskrifter 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rubricerat förslag och har inget att erinra 

_________ 

Sammanfattning  

Vara kommuns renhållningsordning med föreskrifter har setts över i samband 
med att avfallsplanen reviderats. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett för-
slag till nya föreskrifter gällande avfall. 
Renhållningsförordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen 
ska ske och består av två delar där avfallsplanen är en del och lokala renhåll-
ningsföreskrifter är den andra delen. 

 

____________ 
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SN § 114 

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  
 

A18/1249-1383 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/2713-3029 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/115-137  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D18/1254-1333  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F18/76-106  Beslut fattade av ekonomichef 
 

SNAU § 305-327 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 115 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 313  redogöras av de-
legat 

_____________ 

 
Ledamot Ulla Johansson (C) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN AU § 116 

Information från kommunala råd 
 
 

Folkhälsorådet (FHR) 
Ledamot Agneta Edvardsson informerar  
Information från tandvården om att de klarar sina uppdrag 
Närhälsan har bra bemannat med läkare 
Projekt: Minska skadegörelse 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Ledamot Agneta Edvardsson informerar  
Projekt: Minska skadegörelse 
Information om hanteringen av bränderna i somras. Gott samarbete mellan 
kommunens personal, polis mfl kring detta. 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ordförande Ulf Genitz informerar 
Information från KS 
Representanter till möte Östra hälso- och sjukvårdsnämndens möte utsågs 
Ny vice ordförande året ut Ingvar Johansson  

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 
Rådet har frågor om hörslingor och Åke Lindström ska ombedjas komma till 
nästa KRF. 

__________ 
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SN  § 117 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 
Arbetsgrupp utsedd som ska arbeta med hur förebygga skadegörelse i kommu-
nen.En tanke är att arbeta med föräldrasamverkan (Öckerömodellen) belys-
ning, nattvandring mm 
 
Dialog med Närhälsan ang nytt avtal avseende ungdomsmottagningen  
Utbildningsinsats genomförts ”Våld i nära relationer” 

Den som får bistånd får information om att de kan välja utförare. Om bruka-
ren inte väljer så blir det automatiskt en LOV-utförare. Detta kallas för ”Icke 
val”  

Arbetsmiljöverket kommer för inspektion den 16 oktober till vårdcentrum. 
Inspektionen gäller inre miljö, såsom ventilation, takläckage mm. 

 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar: 

Idag finns det 5 tomma platser inom särskilt boende, tre av dem är erbjudna till 
brukare 

 
_______________ 


