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SN § 74 

Redogörelse delegeringsbeslut 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan förtecknade delegeringsbe-
slut 

_____________ 

Sammanfattning 

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 

 

Beslut 

 

  Ärendemening 

 

    Handläggare/delegat 

B17/1218 Bifall ek bistånd Mikael Hansson 

B17/1963 Bifall ek bistånd Mikael Hansson 

B17/2500 Bifall ek bistånd Ann Shrimpton 

C17/104 Färdtjänst Mikael Johansson 

D17/1035 Avgiftsbeslut Catharina Holm 

D17/1093 Avgiftsbeslut Catharina Holm 

SNAU § 34 Ans bistånd fam.hem Anneli Svensson 

SNAU § 60 Omprövning vård LVU Ulrika Ljunggren 

SNAU § 170 Övervägande 6 kap 8 § SoL Maria Gilbertsson 

   
______________ 
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SN § 78 
SN AU § 274 

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 2, 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 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 2, 2017 

 Antal Insats 

Icke verkställda beslut 1 Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade beslut som verk-
ställts under kvartalet 

5 

1 

Kontaktperson 

Kontaktfamilj 

 

Tidigare inrapporterade avbrott som 
verkställts under kvartalet 

0  

 

Summa efter kvartal 1, 2017 

  

Icke verkställda beslut 1 
6 
1 

Kontaktfamilj 
Kontaktperson 
Familjehem 
 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 
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Summa icke verkställda beslut 8  

SN § 79 
SN AU § 275 

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 information för kvartal 2, 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 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 2, 2017 

  Antal  Insats 

Icke verkställda beslut 1 

 

Kontaktperson 

 

Tidigare inrapporterade 
beslut som verkställts 
under kvartalet 

1 

2 

 

1 

 

1 

Kontaktperson 

Avsagt sig insatsen kon-
taktperson 

Bostad med särskild 
service  

Avsagt sig insatsen, bo-
stad med särskild ser-
vice 

 

Tidigare inrapporterade 
avbrott som verkställts 

0  

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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under kvartalet 

 

 

Summa efter kvartal 1, 2017 

  Antal  Insats 

Icke verkställda beslut 7 

 

Kontaktperson 

 

Inrapporterade avbrott 
som inte verkställts un-
der kvartalet 

 

8 

 

Kontaktperson 

Summa: 15  

 

 

 

_________ 
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SN § 80 
SN AU § 290   Dnr 3/2017.025 
 

Remiss avseende samråd budget och 

verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 

2018 - 2020 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av förslag till budget och verksamhetsplan för 
Tolkförmedling Väst 2018 – 2020 och har inget att erinra samt föreslår kom-
munstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Remiss har inkommit från kommunstyrelsen angående samråd om budget och 
verksamhetsplan 2018-2020 för Tolkförmedling Väst.  

Av förslaget framgår att en prissänkning motsvarande 6 % beslutades 2015 och 
att priserna sedan dess varit oförändrade. 

Direktionen, Tolkförmedling Väst, har beslutat att förutsättningar för budget 
2018 motsvarar en prishöjning om 3 %. 

Då kostnaderna för tolkförmedling är beroende på behovet är det svårt att 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för Vara kommun vad gäller prishöj-
ningen på 3 %.  

En tillbakablick på 2016 kan ge viss vägledning. Sammantaget för år 2016 beta-
lade Vara kommun 1 561 tkr till tolkförmedling Väst. En prishöjning med 3 % 
hade då motsvarat c:a 50 tkr.  

 

___________ 
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SN § 81 
SN AU § 291   dnr 3/2017.024 

Yttrande över motion om utveckling av vo-
lontärsarbete  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden avger yttrande enligt nedanstående  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Moderaterna avseende ut-
veckling av volontärsarbete till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sänt 
motionen till bildnings- och socialnämnden för yttrande.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-09-07. 

Av motionen framgår att volontärsarbetet är ett välfärdsstöd från civilsam-
hället. I motionen nämns att erfarenheten från kommuner som har utvecklat 
volontärsarbete är att detta är till gagn för organisationen.  

Utveckling av volontärsarbete sägs i motionen bli ett vinnande koncept ur två 
perspektiv, dels för personer som utför volontärsarbete och dels för de som via 
volontärer får insatser av olika slag. Volontärsarbete beskrivs vidare bl. a. skapa 
engagemang, entusiasm och sänka trösklar mellan generationer. Det skapar 
också möjligheter till meningsfull sysselsättning för bl.a. pensionärer, nysvens-
kar och ungdomar.   

Ideella krafter verkar redan i flera av Varav kommunens verksamheter. Beho-
vet av kunskapsspridning och utveckling beträffande detta arbete betonas i 
motionen.   

Avslutningsvis yrkas i motionen på att kommunfullmäktige: 

 Ger förvaltningen i uppdrag att utveckla volontärsarbetet i kommunen 

 Ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamhetsområden som 
kan vara aktuella. 

Yttrande 

Volontär är en person som erbjuder sig att arbeta frivilligt utan krav på betal-

ning. Det handlar således om frivilligarbete vilket kan vara och är, ett betydel-

sefullt komplement i de kommunala verksamheterna.  

Många kan och vill hjälpa till att, inom ramen för frivilligarbete, på olika sätt 

öka servicen till kommuninnevånarna. Inom socialnämndens verksamhetsom-

råden genomförs ideella insatser i dagsläget och här ser nämnden ett flertal 

möjligheter till utveckling.  

Inom äldreomsorgen och omsorgen kring personer med funktionsnedsättning 

kan man tänka sig allt ifrån personer som kommer in i boendena och bidrar 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-08-30 8 

  Utdragsbestyrkande  

med konkreta uppdrag. I såväl hemtjänsten som i boendena kan frivilligarbete 

bidra till att bryta isolering och ensamhet.  

Vad gäller integrationsområdet finns redan exempel på frivilliginsatser såsom 

språkvänner. Det kan givetvis finnas möjligheter att ytterligare utveckla frivil-

ligarbete inom detta verksamhetsområde.    

En förutsättning för att frivilligarbete ska fungera och bli ett tillskott till det 

professionella arbetet är dock att det sker i organiserad form. I flera kommuner 

finns exempel på att volontärsinsatser, på grund av otillräcklig organisering och 

strukturering, inte fått avsedd effekt vare sig för volontären eller brukaren.  

Samtidigt finns ett stort antal positiva exempel där man avsatt en resurs för att 

organisera och strukturera frivilligarbetet. Socialnämnden har dock inget ut-

rymme inom nuvarande budgetram för en sådan funktion. Ur socialnämndens 

perspektiv förefaller det rimligast att utveckling av volontärsarbete är ett kom-

munövergripande uppdrag.   

Socialnämnden ser vidare att organiserade frivilliginsatser/volontärsarbete på 

sikt kan bidra till ökad kvalité för olika grupper av brukare samt till vissa eko-

nomiska fördelar för kommunen. Dessa effekter torde dock vara möjliga att 

påräkna först i ett längre perspektiv.  

Socialnämnden ställer sig, mot bakgrund av ovanstående, positiv till motionens 

innehåll. Nämnden förordar vidare att en frivilligsamordnare anställs centralt 

för att arbeta kommunövergripande och i nära samverkan med de verksamhet-

er där volontärsarbete ska utvecklas. Vidare förutsätter socialnämnden att vo-

lontärsarbetet utvecklar med respekt för brukarnas självbestämmande och in-

tegritet samt att volontärerna där så erfordras får kunskap om vikten av tyst-

nadsplikt. 

_______________ 

Socialnämndens behandling  

Protokollsanteckning 

Hannyah Jörtoft (SD) framför att det är viktigt med en uppsökande verksam-

het när det gäller volontärer t ex med annonsering 

_______________ 
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SN § 82 

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  
 

A17/837-1165 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B17/1790-2568 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C17/81-114  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D17/1008-1100  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 188, 191-198    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
202-244,   avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 83 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 209 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Hannyah Jörtoft (SD) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-08-30 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 84 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar: 

Sommarsituationen på verksamheten har överlag varit bra. 

Samtliga resultatenhetschefstjänster är tillsatta. 

På Individ- och familjeomsorgen finns idag konsulter inhyrda under rekryte-
ringsprocess av ordinarie personal. 

Verksamhetsutvecklingen pågår och de som hittills genomfört resan upplever 
det positivt. Temat är ”Vi gör varandra bra” 

Tomplatser på särskilt boende är idag 12 stycken.  

Strategiskt arbete pågår gällande bostadsfrågor bl a för socialnämndens behov. 

Ensamkommande barn, en grundlig information kommer att ges socialnämn-
dens och kommunstyrelsens arbetsutskott inom kort. 

Tillsynsrapport från IVO gällande Olovsgatan.  

______________ 
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SN § 85 

Övrigt 
 

Ledamot Håkan Svensson (M) ställer fråga om situationen i Badhusparken. 
Socialchef Ylva Morén informerar att socialförvaltningen, enligt Medborgarlöf-
tet, ska ha en uppsökande verksamhet och erbjuda hjälp och stöd.  

 

Ledamot Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om genomfört integrationsmöte. 
Socialchef Ylva Morén informerar att möte har skett med frivilligt engagerade 
medborgare kring de ensamkommande barn som fyllt 18 och boendefrågan 
kring dessa. 

 

________________ 

 

 

 


