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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17

2

SN § 47
SN AU § 135

Rapportering till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–i §§, Socialtjänstlagen (SoL)
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2017.
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 verkställigheten 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 kvarstår.
Rapport kvartal 1, 2017
Antal

Insats

Icke verkställda beslut

5

Kontaktperson

Tidigare inrapporterade beslut som verkställts under kvartalet

1

Kontaktperson

1

Kontaktfamilj

Tidigare inrapporterade avbrott som
verkställts under kvartalet

0

Summa efter kvartal 1, 2017
Icke verkställda beslut

1
9
1

Summa icke verkställda beslut

11

1Tidigare

Kontaktfamilj
Kontaktperson
Familjehem

Socialstyrelsen

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17

3

SN § 48
SN AU § 136

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 1, 2017.
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 revisorer 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 1, 2017
Antal
Icke verkställda beslut

Tidigare inrapporterade
beslut som verkställts
under kvartalet

Tidigare inrapporterade
avbrott som verkställts
under kvartalet

2

Insats

1

Bostad med särskild
service

1

Kontaktperson

2

Kontaktperson

1

Bostad med särskild
service

1

Avsagt sig insatsen, bostad med särskild service

1

Kontaktperson

Tidigare Socialstyrelsen

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17

4

Forts.
Summa efter kvartal 1, 2017
Antal
Icke verkställda beslut

Inrapporterade avbrott
som inte verkställts under kvartalet
Summa:

Insats

9

Kontaktperson

2

Bostad med särskild
service

8

Kontaktperson

19

________________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17

5

SN § 49

Information om kontaktpersoner
Sektionschef Mia Blom informerar kring verkställighet av beslut om bistånd i
form av kontaktpersoner enligt SoL och LSS
Idag finns det totalt 27 icke verkställda beslut:
10 stycken är enligt SoL, fem stycken av dessa är på väg att verkställas
17 stycken är enligt LSS, fyra stycken av dessa är på väg att verkställas
Det finns många olika anledningar till att besluten inte blir verkställda. Det kan
vara svårt att hitta personer som passar till uppdraget. Vidare är det viktigt att
kontaktperson och brukare fungerar ihop. Det är således många komponenter
till att beslut kan vara svåra att verkställas.
Sedan 2016 finns en administrativ handläggare anställd som arbetar med dessa
frågor och det har satt fart på handläggningen.
Arbete pågår med att få fler kontaktpersoner och annonsering sker bland annat
på facebook och i de lokala tidningarna.
6-8 personer utreds just nu om de kan passa som kontaktpersoner.
Det finns idag totalt ca 100 stycken kontaktpersoner inklusive ledsagare.
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17
SN § 50
SN AU § 152

6

Dnr 3/2017.016

Verksamhetsberättelse 2016, och verksamhetsplan 2017, Kvinnohuset Tranan
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 Kvinnohuset Tranan
____________
Bakgrund
Kvinnohuset Tranan har till socialnämnden tillsänt verksamhetsberättelse 2016
och verksamhetsplan 2017 för kännedom.
Skaraborgs kommuner däribland Vara har tecknat avtal med Kvinnohuset Tranan angående skyddat boende och rådgivning/samtalsstöd
IFO-chef Peter Engman föredrager ärendet
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17
SN § 51
SN AU § 153

7

Dnr 3/2017.020

Verksamhetsberättelse 2016 för den
kommungemensamma socialjouren
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2016 för den kommungemensamma socialjouren
______________
Sammanfattning
Socialjouren är ett avtalsstyrt samarbete mellan alla kommuner i Skaraborg med
Sektor Socialtjänst i Skövde som arbetsgivare. Syftet med den kommungemensamma socialjouren är att vara tillgänglig för handläggning av akuta ärenden
inom ramen för individ- och familjeomsorgen då socialnämndens förvaltningskontor är stängda.
Socialnämnden i Skövde kommun har beslutat att godkänna den kommungemensamma socialjourens verksamhetsberättelse för 2016 och överlämnar den
till deltagarkommunernas socialnämnder för kännedom.
IFO-chef Peter Engman föredrager ärendet
______________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17
SN § 52
SN AU § 154
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Dnr 3/2017.019

Verksamhetsberättelse 2016 för Barnahus
Skaraborg
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2016 för Barnahus Skaraborg
____________
Sammanfattning
Barnahus Skaraborg startades i april 2012. Sektor socialtjänst i Skövde är värd
för verksamheten. Ett samverkansavtal är upprättat mellan socialtjänsten i
samtliga kommuner i Skaraborg.
Målgruppen är barn 0-18 år som misstänkts ha utsatts för vålds- och fridsbrott,
sexualbrott, kvinnlig könsstympning och brott med hedersmotiv. I målgruppen
ingår också barn som bevittnat våld i nära relation och unga förövare av sexualbrott.
Socialnämnden i Skövde kommun har beslutat att godkänna verksamhetsberättelse 2016 för Barnahus Skaraborg och översänder densamma till de samverkande socialnämnderna i samtliga kommuner i Skaraborg för kännedom
IFO-chef Peter Engman föredrager ärendet
_____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17
SN § 53
SN AU § 155

Dnr 3/2017.018

Remiss gällande årsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2016
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av årsredovisning Samordningsförbundet Västra
Skaraborg 2016 och har inget att erinra avseende denna
__________
Sammanfattning
Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande
gällande årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Västra Skaraborg
___________

Utdragsbestyrkande

9

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 3/2017.017

Remiss årsredovisning Tolkförmedling Väst
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst och
har inget att erinra avseende denna.
_________
Sammanfattning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Syftet med verksamheten är att
höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt
säkerställa ett professionellt bemötande.
Kommunstyrelsen har tillsänt socialnämnden Årsredovisning Tolkförmedling
Väst 2016 för yttrande.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 14/2014.003

Granskning detaljplan för Vara 29:1 m.fl.
Brinkeskogen, Vara tätort, Vara kommun
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har inget att erinra mot rubricerad detaljplan
_________
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 170502 att sända ut rubricerat planförslag på granskning.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under augusti-september 2016. Detaljplanen har varit föremål för granskning mellan den 13 december 2016 till
den 9 januari 2017. Inkomna synpunkter har bemötts och sammanfattats i ett
granskningsutlåtande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara
kommun. Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stor potential till blandade bostadsformer i närhet till centrum och kommunal service.
Målsättningen är att skapa en god boendemiljö där platsens historia finns närvarande och naturen bevarad på bästa möjliga sätt.
Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 2 maj – 23 maj 2017
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17
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SN § 56
SN AU § 149

Delårsrapport april 4 månader
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden har tagit del av delårsrapport april 4 månader och överlämnar
densamma till kommunfullmäktige
____________
Ekonom Yvonne Hofling redogör för delårsrapport april 4 månader avseende
viktiga händelser, måluppfyllelse, målavvikelser, framtid och ekonomiskt
utfall inom nämndens verksamhetsområden.
Det ekonomiska utfallet visar ett underskott på 691 tkr i årsprognos fördelat
enligt nedan:
Nämnd och administration
Individ- och familjeomsorgen
Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Kostenheten
Ensamkommande

+ 1500 tkr
- 451 tkr
- 413 tkr
+ 1973 tkr
+ 200 tkr
- 3500 tkr
-

_____________

Utdragsbestyrkande

691 tkr
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SN § 57
SN AU § 150

Hyra av lokaler i Odengården (Pionen 1)
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden beslutar att godkänna hyresavtalet beträffande Odengården
samt uppdra åt socialchefen att teckna hyresavtal avseende Odengården med
tekniska förvaltningen
__________
Ärendebeskrivning
Odengårdens lokaler är i stort behov av modernisering. För socialnämndens
del aktualiseras detta då andra lokaler för Arbetsmarknadsenhetens (AME)
verksamhet saknas.
I nuläget hyr socialnämnden lokaler i Odengården genom tekniska förvaltningen. Nämndens resultatenhet för arbetsmarknad och sysselsättning (AME) bedriver större delen av sin verksamhet i nämnda lokaler. Resterande verksamhet
bedrivs i Dagcenters lokaler på Smedjegatan.
Resultatenhetschefen för AME aviserar behov av större lokalyta än vad socialnämnden hyr i dagsläget. Det ökade lokalbehovet har uppstått då resultatenhetschefen planerar och ser behovet av att öka verksamhetens omfattning. En
ökning vars syfte är att kunna erbjuda arbete till nyanlända med målet att de
ska bli självförsörjande, i stället för beroende av försörjningsstöd. Syftet är
också att överlag öka antalet personer som kommer i sysselsättning och blir
självförsörjande.
Utöver ovanstående pågår en förstudie inför kommande projekt, Fritidsbanken, vilket planeras till Odengårdens lokaler.
Mot bakgrund av ovanstående finns förslag på ett nytt hyresavtal där
nuvarande yta som hyrs av tekniska förvaltningen, utöver moderniseringen,
utökas med 500 m2. Vilket skulle innebära att socialnämndens hyra till tekniska
förvaltningen ökar med 900 tkr årligen. Hyrestid från 2017-01-01 till 2026-1231.
Socialnämnden kan konstatera att den planerade utökningen av verksamheten
inom AME är ett påkallat behov. Dock konstaterar nämnden vidare att såväl
arbete, sysselsättning som integration är ett kommunövergripande åtagande.
Finansiering av den ökade hyreskostnaden sker inom befintlig budgetram för
AME.
____________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd
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SN § 58
SN AU § 148

Medicinska avvikelser, tertial 1:2017
Beslut
Socialnämnden har tagit del av redogörelsen
____________
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Robert Eklund föredrager framtagen
redogörelse för medicinska avvikelser tertial 1:2017
____________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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SN § 59
SN AU § 157

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
-

Besluta om att ta ut en ersättning för kostnader vid tillfällig dödsboförvaltning enligt ärvdabalken och åtgärder enligt begravningslagen.

-

Fastställa taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms vid tillfällig dödsboförvaltning enligt ärvdabalken och åtgärder enligt begravningslagen.

__________
Sammanfattning av ärendet
Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken skall socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna
gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Vara kommun har
rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Vara
kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader.
Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa.
Ärendebeskrivning
När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon
kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt
åligger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet.
Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna
förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller
att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande.

Gravsättning/Begravning
Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med gravsättning har socialnämnden inom ramen för 5 kap 2 § begravningslagen skyldighet att ordna att
gravsättning/begravning kommer till stånd. Utifrån den informationen som
inhämtas tas erforderliga kontakter och en gravsättning/begravning ordnas.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2017-05-17

16

Ersättning
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravnings lagen har socialnämnden rätt ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning
och åtgärder enligt begravnings lagen. Den faktiska tidsåtgången för handläggningen kan debiteras dödsboet. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting,
(SKL), är 0,8 % av gällande prisbasbeloppet en rimlig timtaxa.
Förslagsvis fastställt taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklusive moms. Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den
årligen.

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3/2017.021

Förslag till samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
-

anta förslaget till treårigt Samarbetsavtal avseende försörjning av personliga hjälpmedel med start 1 oktober 2017.

-

ge socialchefen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen

__________
Sammanfattning av ärendet
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom
hjälpmedelsområdet. Nu gällande Samarbetsavtal kring försörjning av hjälpmedel gäller för perioden 1 oktober 2015 till 30 september 2017 och är tecknat
mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal genomförts. Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den politiska beredningsgruppen och SRO tagit fram ett förslag till nytt samarbetsavtal. Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år
med start 1 oktober 2017 som gäller till 30 september 2020. Om inte avtalet
sägs upp 12 månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget.
Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym
och kvalitet ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare
uppföljning ska göras vart tredje år.
VästKoms styrelse har, 24 januari 2017 § 3, beslutat ställa sig bakom förslag till
ett treårigt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med start 1
oktober 2017 och rekommenderar kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att teckna avtalet med Västra Götalandsregionen.
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har, 31 mars 2017 § 24, beslutat att
rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till ett treårigt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med start 1 oktober 2017
och att teckna avtalet med VGR.
_______________

Utdragsbestyrkande
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SN § 61

Information från de kommunala råden
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Ledamot Agneta Edvardsson (M) informerar
Redovisning av genomförd enkätundersökning, CAN
Visar bland annat att föräldrar till elever i åk 2 på gymnasiet bjuder sina ungdomar på alkohol
Genomgång av lägesbilden och statistik från polismyndigheten samt statistik
hur det har patrullerats i kommunen
Ang skadegörelser på Alléskolan och Parkskolan så pågår diskussioner och
arbete om hur samverka om att ha området under uppsikt på bästa sätt.
Tätortsvandringar
Brottsutveckling i Vara kommun, inbrott i fritids- och bostadshus har hittills i
år varit 17 stycken.
Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF)
Ordförande Ulf Genitz (C) informerar
Information getts från de olika nämnderna.
Diskussion kring uppföljning av funktionshinderspolitisk handlingsplan
Kommunledningen ska ta fram rutiner om hur det uppsatta målen ska följas
upp.
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Ordförande Ulf Genitz (C) informerar
Information gavs bland annat om biståndshandläggning och om Matleveransgruppens arbete.
Folkhälsorådet (FHR)
Ledamot Fredrik Pettersson (S) informerar
Information om resultatet av genomförd hälsoenkät, om bland annat
hur man trivs i skolan, ensamhet, stress mm.
Information från Tjejjouren Väst. Det har konstaterats att det är många som
mår dåligt. Jouren är helt anonym, tjejerna behöver inte säga vem de är eller var
de bor såvida de inte själv vill berätta det.
Tjejjouren Väst är intresserade av samverkanspartner för att kunna öka sin
verksamhet och sina tillgänglighetstider
Mottagare av Folkhälsopriset har utsetts och priset delas ut på Nationaldagen.
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Aktuellt från förvaltningen
Socialchef Ylva Morén informerar
Samtliga tjänster som resultatenhetschefer kommer att vara besatta vecka 34.
Sektionschefstjänsten på IFO skall utannonseras.
Svårt hitta rätt personal till verksamheterna. Då detta är ett problem i fler
kommuner så pågår det gemensamma diskussioner och arbete i kommunens
olika nätverk.
Arbete ska påbörjas för att gå igenom ekonomin utifrån den besparing som ska
göras 2018 med 1 %, ca 3,5 mkr
Utbildning har genomförts i Vara kring dödsboförvaltning.
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar
Dagverksamheten demenssjuka kommer att flytta till Vara dagverksamhets
gamla lokaler efter att dessa har renoverats
Tomplatser: 11 stycken idag
Information om förslag till ny ”Lag om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”. Om beslut fattas om lagen så träder den i kraft vid årsskiftet
Fråga ställs om tillgången av vikarier i sommar och information ges om att det
är svårt att se idag hur det kommer att se ut. Dock kan noteras att det är fler
ansökningar till ÄO än till OF men tillgång av vikarier har blivit mindre de
senare åren. Inför introduktion av vikarier som kommer att ske den 19 juni
finns det en tydligare bild om antalet.
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Övrigt
Lista och information avseende Verksamhetsbesök 2017 delas ut till socialnämnden.
Socialnämndens sammanträde 27 september flyttas till tisdag den 26 september
____________
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