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SN § 140 

Redogörelse delegeringsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelserna 

___________ 

Följande delegationsbeslut redogörs på dagens sammanträde 

A18/1836  Biståndshandläggare Felix Karlén 
C18/178  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 
F18/136  Bab- o färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 
SNAU § 81  Enhetschef Mia Blom 
SNAU § 162  Biståndshandläggare Stella Ericson 
SNAU § 228  Biståndshandläggare Stella Ericson 
SNAU § 313  Enhetschef Mia Blom 
Del § 301  Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander 

 

___________ 
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SN § 141 
SN AU § 381   Dnr 6/2018.039 
 

Yttrande över revisionsrapport angående 

styrning, ledning och kontroll av IFO verk-

samheten  

Beslut  

1. Socialnämnden avger nedanstående yttrande till revisionen över revis-
ionsrapport Granskning av styrning, ledning och kontroll inom IFO-
verksamheten Vara kommun, augusti 2018.  

2. Socialnämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige för kän-
nedom. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Revisorerna i Vara kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en gransk-
ning av socialnämndens styrning, ledning och kontroll av IFO-verksamheten. 
Efter granskningen har PwC konstaterat att mål fastslagna av kommunfullmäk-
tige har brutits ned till förväntat resultat på nämndnivå. De noterar att det 
finns en arbetsplan på förvaltningsnivå. Vidare kan revisionen konstatera att 
det finns riktlinjer och rutiner avseende styrning , ledning och uppföljning på 
kommunövergripande-, nämnds- och förvaltningsnivå. Dessa är kända för 
medarbetarna inom IFO-verksamheten.   

Revisionen bedömer att roller och samverkan inom Socialnämnden och social-
förvaltningen är tillfredsställande. Delegationsordning är klar och tydlig och det 
finns en klar rollfördelning från lednings- till verksamhetsnivå. 

Tydligheten behöver ökas för att verksamheten ska bedrivas inom tilldelad 
ram. Vid befarat underskott är det av stor vikt att omställning av verksamheten 
utkrävas, alternativt en ökad resurstilldelning i ordinarie budgetprocess. Arbete 
med interkontrollplan  och kvalitet i verksamheten behöver prioriteras. Kvali-
tetsledningssystemet behöver ses över.  

Revisionen har noterat att ledningen i organisationen tycks ha uppmärksammat 
problemställningarna och påbörjat ett arbete med att förbättra det ekonomiska 
uppföljningsarbetet inom socialtjänstverksamheten i Vara kommun.   

Nedan följer revisionens bedömning och förslag på åtgärder samt socialnämn-
dens kommentarer till bedömning och påpekanden.  

Yttrande 

4.1 Revisionens rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisionen 

 Att socialnämnden säkerställer att beslutade ekonomistyrningsprinciper implemen-
teras för att på ett tydligt sätt hantera underskottsproblematik inom nämndens om-
råde 
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Förvaltningen ska till socialnämnden redovisa förslag på åtgärdsplan 
med beskrivning av om och hur underskott kan prognosticeras inom 
verksamhetens ekonomi. Förvaltningen ska följa upp och för nämnden 
redovisar resultat av genomförda åtgärder. 
 

 Att Socialnämnden aktivt börjar arbeta med internkontrollplan och kvalitetsut-
veckling i verksamheten 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete som fortskrider angående intern-
kontrollplan och kvalitetsutveckling. Inom IFO:s verksamhet kommer 
årliga kvalitetskontroller genomföras i form av stickprovskontroller. 
Syftet är säkerställande av att verksamheten bedrivs enligt gällande lag-
stiftning och av socialnämnden uppställda mål. 
 

 Att Socialnämnden säkerställer att arbetet med kvalitetsledningssystemet återupptas 
I socialförvaltningen pågår ett arbete med kvalitetsledningssystem. 
 
_______________ 
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SN § 142  
SN AU § 400 
 

Uppräknad riksnorm avseende försörjnings-

stöd samt matnorm, 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att följa den av Socialstyrelsen meddelade riksnormen 
avseende försörjningsstöd för 2019.  

Socialnämnden beslutar att tillämpa nedanstående förslag till matnorm, grundat 
på Socialstyrelsens uppräkning av riksnormen för försörjningsstöd 2019,  2 %. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 
nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 
kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  

Riksnormen för 2019 (gäller från och med 1 januari 2019) 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna en-
ligt följande tabeller. 

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent, 
avrundat till närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.  

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 
här: 1 810 kr / 5 personer + 3 090 kr = 3 452 kr 

Riksnormen tar hänsyn till 
-  hur många personer som finns i hushållet  
-  ålder på barn och skolungdomar  
-  om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

-  om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

Riksnormen innehåller kostnader för  
-  livsmedel  
-  kläder och skor  
-  fritid och lek  
-  hygien  
-  barn- och ungdomsförsäkring  
-  förbrukningsvaror  
-  dagstidning  
-  telefon  
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Mot bakgrund av att Socialstyrelsen har meddelat riksnorm för försörjnings-
stöd inför 2019 har förvaltningen beräknat matnorm utifrån Socialstyrelsens 
höjning med 2 %. Skillnaden mellan matnorm 2018 och 2019 framgår nedan: 

 

Matnorm (endast livsmedel) förslag 2018 

Normintervall År År Månad Vecka Dag 

Sambo 15-120 16892 1408 325 46 

Ensam 15-120 20964 1747 403 57 

Barn 0-0 0-0 9397 783 181 26 

Barn 1-2 1-2 10711 893 206 29 

Barn 3-3 3-3 11566 964 222 32 

Barn 4-6 4-6 13819 1152 266 38 

Barn 7-10 15843 1320 305 43 

Barn 11-14 18759 1563 361 51 

Barn 15-18 22120 1843 425 61 

Barn 19-21 22373 1864 430 61 

      

Matnorm (endast livsmedel) förslag 2019 

Normintervall År År Månad Vecka Dag 

Sambo 15-120 
17230 1436 331 47 

Ensam 15-120 
21383 1782 411 59 

Barn 0-0 0-0 
9585 799 184 26 

Barn 1-2 1-2 
10925 910 210 30 

Barn 3-3 3-3 
11797 983 227 32 

Barn 4-6 4-6 
14095 1175 271 39 

Barn 7-10 
16160 1347 311 44 

Barn 11-14 
19134 1594 368 52 

Barn 15-18 
22563 1880 434 62 

Barn 19-21 
22821 1902 439 63 

 

 

_______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-12-19 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 143 
SN AU § 402   Dnr 17/2018.002 

Samråd – detaljplan Vakteln 3, Kronan, Vara 

tätort 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 181114 att sända ut rubricerat planför-
slag på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för centrumändamål och hotell-
verksamhet inom det som idag tillåter bostäder och handel. 

Verksamhetens tillhörande terrass och uteservering är i dagsläget planlagt som 
allmän platsmark med utformningen uteservering och veranda. Planförslaget 
innebär att den ytan istället planläggs för samma tillåtelse, fast genom kvar-
tersmark så att verksamheten kan förvärva berörd mark 

__________ 

Socialnämndens behandling 
Förvaltningen föreslår att beslutsförslag omformuleras till 
Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning speciellt ska beaktas 

Yrkanden 

Elin Härling (SD) tilläggsyrkar: 
Gällande tillgängligheten är det önskvärt att det framgår under rubriken ”Till-
gänglighet” att bestämmelser att ta hänsyn till även finns i PBF (Plan och bygg-
förordningen) och BBR (Boverkets byggregler) 
För en god tillgänglighet bör även hiss och parkeringsplats för rörelsehindrade 
särskilt beaktas 

Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och förvaltningens änd-
ringsförslag under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 

Ordförande ställer Elin Härlings (SD) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att socialnämnden avslår denna 

____________ 
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SN § 144 
SN AU § 403   Dnr 17/2018.003 

Samråd – detaljplan Lagerhuset 6 m fl, Vara 

tätort 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att inget finns att erinra mot rubricerad detaljplan 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 181114 att sända ut rubricerat planför-
slag på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att skapa en ändamålsenlig och långsiktigt lämplig 
markanvändning och möjliggöra utveckling av Vara lagerhusverksamhet. 
Med hänsyn till rådande skyddsavstånd och bebyggelsestruktur möjliggör pla-
nen för en flexibel utveckling för att möta framtida behov och önskemål. 

Planen syftar även till att fastställa nuvarande bebyggelse inom fastigheten La-
gerhuset 6  

__________ 
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SN § 145 
SN AU § 404 

Revidering och ny benämning av Social-

nämndens delegeringsordning  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att 

-  anta delgeringsordning för socialnämnden med föreslagna förändringar 
-  dokumentet fortsättningsvis ska benämnas ”Delegationsordning” 
-  ändringarna gäller från och med 190101.  
-  uppdra åt förvaltningen att se över kompletteringar 

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

Mot bakgrund av genomförd organisationsförändring, ny förvaltningslag och 
kommunallag finns behov av att revidera nämndens delgeringsordning.  

Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen och utredare/utvecklare 
har gjort en översyn och lämnat förslag till revidering  av dokumentet. 

Då delegationsordning är benämningen på kommunstyrelsens och övriga 
nämnders motsvarande dokument föreslås i samband med revideringen att 
dokumentet fortsättningsvis benämns delegationsordning.  

 

______________ 
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SN § 146 

Uppföljning av projektet nyttorealiserings-

modellen 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar att projekt med nyttoreali-
seringsmodellen som Tornumsgården har provat, Tena Identify, är avslutat 

__________ 
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SN § 147 

Information från de kommunala råden 
 

Folkhälsorådet (FHR) 
Agneta Edvardsson (M) informerar om möte med kamratstödjarna som berät-
tat som sitt arbete 
 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 

Ulf Genitz (C) informerar att rådet har yttrat sig kring detaljplan Vakteln 3, 
Vara tätort samt fått information från respektive nämnder 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Ulf Gentiz (C) informerar att rådet har fått information om aktuellt bostads-
byggande 

 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-12-19 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 148 

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  
 

A18/1773-1957 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/3716-4097 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/170-190  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D18/1466-1523  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F18/128-145  Beslut fattade av ekonomichef 
 

SNAU § 378-380, Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
383-399  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 149 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 399 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Tjg ledamot Leif Sandberg (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN § 150 

Aktuellt från förvaltningen 
Utred/utv Ann-Marie Brander informerar 

- Idag finns det ca 6 lediga särskilda boendeplatser 

- Bevakning av utskrivningsklara har säkerställts inför jul och nyårshelgerna 

 

_____________ 

 

 

 


