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SN § 26 

Information projektmodell 
 
Kvalitetsstrateg Maria Carlsson-Torp informerar om framtagen och av kom-
munens ledningsgrupp antagen projektmodell 

Modellens syfte är att vara ett stöd när det gäller arbete kring projekt. 

Modellen kan liknas vid en verktygslåda och tillämpliga delar ska användas 
beroende på vad som krävs inför ett projekt 

Förberedande arbete (behovsanalsy, förstudie) 
Projektarbete Planering, genomförande, avslut 
Efterarbete Nyttoutvärdering 

Viktigt att projektet kommuniceras under projektets gång, att alla berörda par-
ter är vidtalade och påtänkta 

Förstudierapport skall fungera som ett beslutsunderlag. 

Politiskt beslut ska avgöra om projektet ska drivas vidare eller ej genomföras 
mm 

Genomgång görs av projektets olika roller och projektmallar  

Kvalitetsstrateg ska genomföra utbildningar för tjänstemän/handläggare avs 
projektmodellen och nämnder skall få information kring densamma 

 

________________ 
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SN § 27 
SN AU § 66   Dnr 16/2016.002 

Yttrande över revisionsrapport avseende 
Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av rubricerad revisionsrapport och avger yttrande 
enligt nedanstående 

____________ 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning som omfattar dels det 
kommunala aktivitetsansvaret och dels en granskning av kommunens arbete 
med överenskommelsen, Delegationen för unga till arbete (DUA-
överenskommelsen).  

Revisonen berör såväl bildnings- som socialnämnden och revisionsfrågan för 
socialnämndens del var följande: 

 Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig planering av DUA-
överenskommelsen för att möjliggöra realisering, styrning och uppfölj-
ning av överenskommelsen? 

 Socialnämnden bör säkerställa att samtlig målformuleringar i den lokala 
överenskommelsen konkretiseras ytterligare till uppföljnings- och mät-
bara aktiviteter och indikatorer. Samt att samtliga målformuleringar har 
basvärden för att kunna följa effekt över tid. 

 Socialnämnden bör vidare säkerställa uppstart av den i överenskom-
melsen specificerade ledningsgruppen för att möjliggöra målstyrning av 
verksamheten.  

 Socialnämnden bör också säkerställa framtagande av en tydlig struktur, 
inklusive kommunikation, för uppföljning och utvärdering av de valda 
insatsernas effekt.  

 Socialnämnden bör även säkerställa att deltagarinflytandet och delta-
garuppföljning genomförs i enlighet med överenskommelsen, alterna-
tivt lyfta bort dessa delar ur överenskommelsen. 

 Socialnämnden bör därutöver säkerställa framtagandet av en process-
karta som tydliggör ansvar och roller för de olika funktioner, organisat-
ioner och instanser som innefattas av DUA-verksamhet. 

 Socialnämnden bör likaså med jämna mellanrum följa upp ändamålsen-
ligheten och arbetsfördelningen internt och externt. 

 Socialnämnden och kommunstyrelsen bör även efterfråga en ända-
målsenlig löpande rapportering och analys avseende DUA- verksam-
heternas målgrupp, insatser och resultat.  
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Yttrande 

Av rapporten framgår sju rekommendationer kopplade till DUA som social-
nämnden bör följa. 

Socialnämnden har tagit del av rapporten och kan konstatera att ovannämnda 
rekommendationer uppfylls efter genomförd revidering av DUA-
överenskommelsen med tillhörande bilagor (bifogas). För säkerställande av att 
verksamheten bedrivs i samverkan, inrättas ett arbetsmarknadsråd bestående av 
företrädare för kommun och arbetsförmedling (bilaga). 

Beträffande rekommendationen om processkarta kommer rutiner att utarbetas 
gemensamt med bildningsförvaltningen. Rekommendationen om ändamålsen-
lig löpande rapportering till socialnämnden kommer att återfinnas i tertialrap-
porten som berörd resultatenhetschef lämnar till nämnden. 

 

________________ 
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SN § 28 
SN AU § 67 

Stationshusprojekt – fråga om förstudie 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en förstudie av Stat-
ionshusprojektet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I Vara kommun finns det många individer som av olika anledningar inte är 
tillräckligt rustade för att hantera en reguljär arbetsmarknadsåtgärd så som ex-
empelvis en praktikplats. Parallellt med detta finns det, i synnerhet inom be-
söksnäringen men också i offentlig sektor, stor brist på kökspersonal men 
också serveringspersonal i allmänhet. Stationshusprojektet syftar till att fylla 
Stationshuset i Vara med en kommunal verksamhet som gör det möjligt att 
kombinera en attraktivt och trygg miljö med behovet av att erbjuda en hand-
ledd sysselsättning inom ett bristyrke till individer som står långt från arbets-
marknaden. Stationshusprojektet är initierat i samarbete mellan Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen och Enheten för Arbete och Sysselsättning. Syftet är 
att fylla stationshuset i Vara med verksamhet inriktad på de som står längst 
från arbetsmarknaden parallellt med att nordens största konstverk, The Blue 
Orange, får ett meningsfullt innehåll som kompletterar Vara som besöksmål 
samt ökar tryggheten på platsen. Det senare i linje med Polisens och Vara 
kommuns medborgarlöfte. Genom beslut om förstudie går projektet vidare till 
nästa steg i Vara kommuns beslutade projektmodell. 

 

________________ 
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SN § 29 
SN AU § 64   Dnr 3/2017.005 

Verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 
2016 
 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 2016. 

_____________ 

 

Sammanfattning 

Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighets-
samverkan mellan 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyn-
dighet samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samver-
kan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära 
relation i Skaraborg. 
 

_____________ 
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SN § 30 
SN AU § 92   Dnr 3/2017.009 

Kvalitet i särskilt boende för äldre 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Anta rekommendation, enligt bifogat dokument, från Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) avseende stärkt kvalitet i särskilt boende 
nattetid.  

2. Uppdra åt förvaltningen att utreda behov av åtgärder med utgångs-
punkt i rekommendationens fyra punkter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid i särskilt boende för äldre har 
SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och 
Vårdföretagen tagit fram bifogad rekommendation.  

Rekommendationen har sin utgångspunkt i Socialtjänstförordningen 
(2001:937) 2 kap 3 §: 

”2 kap 3§ I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstla-
gen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som be-
hövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Förordning (2016:90). ” 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter i särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg 
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas perso-
nal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  

I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Social-
tjänstförordningen, se ovan. För att stötta kommunernas arbete med ökad kva-
litet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommen-
dation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus. 

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt 
nedanstående fyra punkter: 

1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap. 
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I förvaltningen har förberedande arbete genomförts utifrån Socialstyrelsens 
båda författningsförslag, SOSFS 2012:12 och SOSFS 2015:1, vilket visade på 
betydande ekonomiska konsekvenser. Författningsförslagen innehöll krav som 
skulle medfört ökad bemanning i äldreboendena samt nattetid i samtliga sär-
skilda boendeformer. 

Gällande bestämmelse i Socialtjänstförordning avser nattetid och de fyra ovan-
nämnda punkterna kan komma att medföra kostnader beroende på vilka åtgär-
der som behöver vidtagas. Inledningsvis bör behov av åtgärder i var och en av 
äldreomsorgens särskilda boendeformer utredas.  

 

______________ 
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SN § 31 
SN AU § 89   Dnr 3/2017.007 

Samrådsyttrande ”Policy för markanvisningar 
och exploateringar” 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av förslag till policy och har inget att erinra mot 
densamma 

___________ 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet 2015 fastställdes att kommuner som arbetar med markanvisning-
ar och exploateringar behöver besluta om utgångspunkter, principer för mark-
prissättning och handläggningsrutiner för denna typ av ärenden. Vara kommun 
har idag ”Regler för markanvisningar och exploateringar” vilket inte fullt ut 
tillgodoser vad de nya lagarna föreskriver. 

För Vara kommun föreslås att en policy för markanvisningar och exploatering-
ar i kombination med rutiner ska tillgodose lagens krav.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 170222 § 34 att remittera rubricerat 
ärende till samtliga nämnder för yttrande. 

___________ 
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SN § 32 
SN AU § 90   Dnr 14/2017.001 

Samråd detaljplan Levene 1:166 och del av 
1:165, busshållplats St Levene 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av förslag till detaljplan och har inget att erinra 
mot densamma 

____________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 140222 att sända ut planförslaget för 
Levene 1:166 och del av 1:165 på samråd. 
 
Planen syftar till att möjliggöra för en busshållplats i Stora Levene som kan 
anpassas vad gäller tillgänglighet och lokalisering i orten. Syftet är att lokalisera 
hållplatsen centralt i samhället med närhet till tågstation på ett lämpligt sätt. 

____________ 
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SN § 33 
SN AU § 91   Dnr 3/2017.008 

Remiss - Förslag till nytt Inriktningsdoku-

ment för ungdomsmottagningar i Västra Ska-
raborg 2018-2022 D:nr HS 2016-00258 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av nytt Inriktningsdokument för ungdomsmottag-
ningar i Västra Götaland 2018-2022 och har inget att erinra  

_____________ 

Sammanfattning  

Västra Götalandsregionen har tillsänt bland annat socialnämnden remiss 
avseende förslag till nytt Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i  
Västra Götaland 2018-2022 

Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner och Västra Gö-
talandsregionen. Syftet med inriktningsdokumentet är att ge ungdomar 
jämlika förutsättningar att få tillgång till de resurser och det stöd som ung-
domsmottagningar kan ge i hela länet. Inriktningsdokumentet är ett samver-
kansdokument som visar på ungdomsmottagningarnas gemensamma inriktning 
och utveckling och är en grund i att stärka samverkan mellan huvudmännen. 

Tidigare inriktningsdokument har löpt ut och ersätts med ett nytt som är  
anpassat till dagens förhållanden, då kommunerna och Västra Götalands- 
regionen fortsatt konstaterar behovet av ett väl förankrat inriktningsdokument 
för en god och sammanhållen verksamhet riktad till unga i Västra Götaland. 

De nya förslaget har tagits fram av partsammansatt arbetsgrupp bestående av 
representanter från de fyra kommunalförbunden, koncernkontoret i Västra 
Götalandsregionen samt Närhälsan. 
 

______________ 
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SN § 34 

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  
 

A17/166-356  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B17/312-347  Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C17/16-27  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D17/638-819   Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 26-42 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
                                            avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 35 

Urval delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde ska beslut SN AU § 34 redogöras av delegat 

_____________ 

 
Ledamot Ulla Johansson (C) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut under 
januari månad 

_____________ 
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SN § 36 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Utredare/utvecklare Ann-Marie informerar: 

Dagverksamheten i St Levene har ett sviktande brukarunderslag, så även har 
dagverksamheten i Vara. På grund av rådande chefssituationen så kommer 
dagverksamheten i Levene att flyttas ihop med Vara dagverksamhet. Flytt 
kommer att ske från 1 maj.  
 

Två sökande till resultatenhetschefstjänsten ”Barn och unga” inom OF ska 
genomgå test hos rekryteringsföretaget Tarasso.  

 
Intervju kommer att ske 27 mars med sökande till resultatenhetschefstjänsterna 
på Stenkilsgården samt till Kvänums hemtjänst 

 
Idag finns det 8 tomma platser på särskilt boende  

 
IVO har genomfört tillsyn på IFO 
 
En Lex sarah har lämnats till IVO. 

 

Yvonne Hofling informerar om att årsprognosen visar på ett underskott på 3,8 
mkr. 

 
Arbetsmiljöverket har meddelat att de inspekterar kommunernas socialsekrete-
rares arbetsmiljö 2015-2017. De har nu föranmält att de kommer att besöka 
IFO i Vara kommun den 11 april.  

_____________ 
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SN § 37 

Övrigt 

 
Anna Jäderström, ställer fråga om möjligheten till att förlägga nämndsmötena  
ute i någon verksamhet. Förvaltningen ska se över möjligheter till detta. 

Hannah Jörtoft (SD) påtalar att personalen ute på socialnämndens enheter inte 
mår bra av sin arbetssituation bl.a. på grund av chefsbyten mm 
Förvaltningen informerar att arbete pågår kring att ta fram en plattform som 
stöd till enhetscheferna och arbetsplatsernas arbetsmiljö. Att hitta en hållbar 
process från rekrytering till arbetsplats och vidare i tiden. 
Enligt Arbetsklimatundersökningen trivs många medarbetare och socialför-
valtningen låg inte lägre än kommunen i sin helhet. 

 

______________ 

 

 

 

 


