
VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Socialnämnden 2017-01-25 1 

 

 

Plats och tid Kl 09.00-10.10 Stora sammanträdesrummet vårdcentralen  
 
Beslutande

 

Agneta Edvardsson (M) ordf  

Ulla Bengtegård (V) tjg ers 

Mohamad Rezkar (S) tjg ers  

Jan Sahlström (S) 

Gert Andersson (S) tjg ers  

Ulla Johansson (C) 

Håkan Svensson (M) 

Anna Jäderström (M) 

Hannyah Jörtoft (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga deltagande 

 

Leif Sandberg (M) ej tjg ers 

Ann-Marie Brander, tf socialchef 

Yvonne Hofling, ekonom 

David Ivarsson, bist handlägg § 1 

Sofia Berg, socialsekr § 1 

Mikael Johansson, ftj handlägg § 1 

Lennart Blanckenfiell, socsekr § 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Justerare Mohamad Rezkar 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2017-01-25 kl 11.00 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

1-8 

 Lindali Bergenzaun 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Agneta Edvardsson  
 
 Justerare 

 
 

 

 Mohamad Rezkar  
   

ANSLAG/BEVIS 
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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 1 

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 

 

A16/1569  Bifall hemtjänst, delegat David Ivarsson 

B16/3970  Bifall försörjningsstöd, socialsekr Sofia Berg 

C16/267  Bifall färdtjänst, färdtjänsthandläggare Mikael  
                                            Johansson 

SNAU § 323 Övervägande enligt 6 Kap 8 § socialsekr Lennart 
Blanckenfiell 

 

Ledamot Mohamad Rezkar närvarar ej under detta ärende på grund av jäv. 
 

________________ 

 

 

 

 
 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 2 
SN AU § 8 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–i §§, Social-
tjänstlagen (SoL) 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2016. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 

______________ 

Bakgrund 

16 kapitlet 6 f-i §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut 
enligt 4 kapitlet 1 § ska rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som 
icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkstäl-
ligheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader 
från avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas 
på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvar-
står.  

Rapport kvartal 4, 2016 

 Antal Insats 

Icke verkställda beslut 2 Kontaktfamilj 

 1 Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade beslut som verk-
ställts under kvartalet 

2 Familjehem 

Tidigare inrapporterade avbrott som 
verkställts under kvartalet 

0  

 

Summa efter kvartal 4, 2016 

  

Icke verkställda beslut 2 
6 
1 

Kontaktfamilj 
Kontaktperson 
Familjehem 
 

Summa icke verkställda beslut 9  

 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 3 
SN AU § 9 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO2) enligt 28 f-i §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 4, 2016. 

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
nämndens beslut. 

______________ 

Bakgrund 

LSS 28 f-i §§ 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, 2016 

 Antal Insats 

Icke verkställda beslut 1 

1 

Bostad med särskild service 

Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade beslut som 
verkställts under kvartalet 

 
1 

Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade avbrott som 
verkställts under kvartalet 

1 

1 

Kontaktperson 

Avsagt sig insatsen 

Summa efter kvartal 4   

Icke verkställda beslut 9 

3 

Kontaktperson 

Bostad med särskild service 

Inrapporterade avbrott som icke verk-
ställts under kvartalet 

5 Kontaktperson 

Summa icke verkställda beslut och 
avbrott 

17  

 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 4 
SN AU § 21   Dnr 3/2017.001 
 

Yttrande över förslag till nytt Hälso- och 

sjukvårdsavtal  

 
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med beslut i 
styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund 2 december 2016 och VästKoms 
styrelses beslut 6 december 2016 att: 
 
1. Anta det nya avtalet ”Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, avtal som 
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland”, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som 
därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avta-
let löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftlig-
en säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 
 
2. Anta underavtal ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk”, med giltighet från den 1 
april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överens-
kommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017. 
 
3. Godkänna ändrad avtalstid i underavtal ”Ramavtal om läkarinsatser inom 
kommunernas hälso- och sjukvård”, till samma avtalstid som Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet som är huvudavtal. 

______________ 

Bakgrund 

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR) reglerar 
ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemen-
samt hälso- och sjukvårdsavtal.  
Nu gällande avtal är det fjärde avtalet sedan regionbildningen 1999.  
 
Inför den nya avtalsperioden har parterna genom en processorganisation med 
arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp utarbetat ett för-
slag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna har utarbetat 
förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Avtalsförslaget med tillhörande underavtal har genomgått synpunktsrunda till 
samtliga kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR och juste-
rats utifrån inkomna synpunkter. 
 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 6 

  Utdragsbestyrkande  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskom-
melse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk” och nu gällande ”Ramavtal om läkarinsatser i kom-
munal hemsjukvård” (med en ändring av avtalstiden) blir underavtal. Underav-
talen föreslås alltså få samma avtalstid som det föreslagna huvudavtalet. 
 
För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker 
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan 
mellan verksamheterna. Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och 
sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på den 
enskilde individens behov. 
 

Beredning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och tf socialchef  

 
______________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 5 

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  
 

A16/1707-1937 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/4248-4636 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C16/279-297  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D16/2048-2114  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

Del § 203  Beslut fattat av tf socialchef 

Del § 305  Beslut fattat av utredare/tf socialchef 
 
SNAU § 370-378    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
                                            avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 6 

Urval delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 373  redogöras av de-
legat 

_____________ 

 
Ledamot Mohamad Rezkar (S) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 7 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Överförmyndaren, Inger Alteryd, kommer till socialnämnden i februari för att 
informera om överförmyndarverksamheten. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har till kommunstyrelsen ingett re-
kommendationer ang bemanning i särskilda boendeformer nattetid.  
Ärendet kommer att remitteras till socialnämnden för yttrande 

Riktlinjer för personer med demenssjukdom kommer under hösten 

Ny socialchef, Ylva Morén, börjar 15 mars. 

Information om chefssituationen i verksamheterna. Chefer har begärt entledi-
gande och rekryteringar pågår och under denna tid är det underskott på resulta-
tenhetschefer. 

Lediga platser i särskilt boende är idag 5 stycken 

_____________ 

 

 
 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-01-25 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 8 

Övrigt 

 
Hannyah Jörtoft ställer fråga hur förvaltningen arbetar med personer med 
skyddat identitet. Finns det riktlinjer osv. 
Förvaltningen tar med denna fråga till nästa sammanträde i februari. 
 
Verksamhetsbesök. Den fördelningen av verksamhetsbesök som beslutades i 
december 2015 för år 2016 ska gälla även för år 2017 

 

_____________ 

 


