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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 86 

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 

A17/1167 Avslag särskilt boende Maria J Haraldsson 

B17/2897 Kostnad råd och stöd Peter Engman 

 

 

______________   

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 87 

Information ang ensamkommande som fyller 

18 år under asylprocessen 

Beslut 

Uppdra åt förvaltningen att undersöka vad det kommunbidrag som staten be-
slutat att tilldela kommunen innebär. 
Vad kan och får Vara kommun göra under de förutsättningar som Migrations-
verket ger. 

______________ 
 

Socialchef Ylva Morén informerar kring nuläget kring ensamkommande som 
fyller 18 år under asylprocessen. 

Vara kommun har tagit emot 64 ensamkommande barn och som mest har 4 
HVB-boende funnit i kommunen. 
Antalet ungdomar har reducerats och nu finns 31 ungdomar i asylprocess och 
5 stycken har fått uppehållstillstånd och är kvar i Vara kommun  

När man fyller 18 år eller åldersuppskrivs under asylprocessen så är det migrat-
ionsverkets ansvar. Får den unge avslag ansvarar migrationsverket för avvis-
ning, får den unge uppehållstillstånd så blir den hänvisad till någon kommun. 

Vara kommun kommer att få 600 000 tusen i bidrag 2017 och 300 000 kr näst-
kommande år och frågan finns hur dessa ska användas, vad kan och får kom-
munen göra. 
 

______________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 88 
SN AU § 328 

Delårsrapport augusti 2017 

Beslut 
 

Socialnämnden överlämnar delårsrapport augusti 2017 till  
kommunfullmäktige 

 
______________ 

 
Ekonom Yvonne Hofling redogör för delårsrapport augusti 2017 
som visar en årsprognos på 2 266 tkr i underskott. 

Förvalt/nämnd  + 1 500 
IFO    - 3 101 
OF    -  4 365 
ÄO    + 7 500 
Kost    +    200 
EKB     - 4 000 
    - 2 266 

______________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 89 
SN AU § 329 

Komplettering av punkt 3.22 i socialnämn-
dens delegeringsordning 

Beslut 

Socialnämnden antar delegeringsordning för socialnämnden med nedanstående 
komplettering 

______________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt punkt 3.22 i socialnämndens delegeringsordning är socialnämndens ar-
betsutskott delegat avseende yttrande till tillsynsmyndighet när det gäller 13 
kap. 2 § socialtjänstlagen. Punkten bör kompletteras med delegat för yttrande 
till tillsynsmyndighet avseende lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) samt kommunal hälso- och sjukvård. 

 

3. Överklaganden, yttranden och anmälningar till 
domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 
Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm. 

3.22 Yttrande till 
tillsyns-
myndighet 

13 kap 2 § SoL 

26 § LSS 

Kommunal hälso- 
och sjukvård 

SNAU 

SNAU 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

 

 

 

______________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 90 
SN AU § 330 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 2, 2017   

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 
 
_________ 

Bakgrund 

Synpunktshanteringen TYCK TILL om bättre Vara är en del i nämndens ar-
bete med kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas såväl via blanketten 
TYCK TILL om bättre Vara som via kommunens hemsida.  
Rapportering till socialnämnden av inkomna synpunkter sker tertialvis. 

Inkomna synpunkter 

Under tertial 2, 2017 har 4 synpunkt inkommit, en via TYCK TILL om bättre 
Vara och tre via Bättre Vara, kommunens hemsida.   

Enligt den synpunkt som kommit in via TYCK TILL om bättre Vara brister 
kommunikationen mellan biståndshandläggare och hemtjänst, vilket gör att 
”det blir rörigt” för hemtjänsttagaren. Av samma synpunkt framgår att Rondel-
len fungerar bra. Undertecknad har varit i kontakt med synpunktslämnaren och 
kommer att ta upp synpunkterna med berörda resultatenhetschefer.  
 
Via Bättre Vara, kommunens hemsida har önskemål framförts om att invånar-
na i Kvänum ska kunna uppsöka kommunens sjuksköterskor vid äldreomsor-
gens särskilda boendeformer i Kvänum, för blodprovstagning och blodtrycks-
mätning. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialchef har besvarat syn-
punkten och förklarat att kommunens hälso-och sjukvårdsansvar definieras i 
Hälso- och sjukvårdslagen samt i gällande hälso- och sjukvårdsavtal med 
Västra Götalandsregionen. 
 
En synpunktslämnare erbjuder sig att upplåta plats för nyanlända som söker 
asyl. Socialchefen har i skriftligt svar hänvisat synpunktslämnaren till Migrat-
ionsverket som ansvarar för boende åt asylsökande. 
 
Vidare kritiseras, i en synpunkt, den mat som levereras från kommunens tillag-
ningskök till brukare i ordinärt boende. Socialchef och kostchef har besvarat 
synpunkten på hemsidan och erbjudit synpunktslämnaren att ta ny kontakt och 
avtala en tid för provsmakning. 
 
___________ 
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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 91 

Information från de kommunala råden 
 

Information från de kommunala råden 

 

Folkhälsorådet (FHR) 
Agneta Edvardsson informerar från Folkhälsorådet 
Genomförd friskvårdsdag tillsammans med pensionärsföreningar 
FHR beviljat pengar till kamratstödjare till Alléskolan och Nästegårdsskolan. 
Svårt att rekrytera personal inom regionens verksamheter 
Närhälsan i Vara informerar att det är svårigheter att rekrytera läkare, har dock 
syriska läkare som utbildar sig till distriktsläkare. 
Vara kommun är nästan ensam kommun att inte ha familjecentral i Skaraborg 
FHR bidragit ekonomiskt till tjejjouren Väst 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Agenta Edvardsson 
Diskussioner kring utökad bevakning i samverkan med affärsägare. Mer in-
formation kommer vid nästa BRÅ-möte 
Brottsstatistik. Bl.a mycket skadegörelse vid skolorna och Badhusparken. 
Genomgång av Medborgarlöftet. 
Ev ökad öppettid på polisstationen från 1 oktober 

 

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) 
Ordföranden Ulf Genitz informerar 
Information gavs från de olika nämnderna och det var inget speciellt utöver 
detta som dryftades. 

 

Kommunal pensionärsrådet (KPR) 
Ordförande Ulf Genitz informerar från KPR. 
Konstateras att det dryftas personliga ärenden från representanter från pens-
ionärsföreningarna. 
Fria bussresor kommer att behandlas på kommunstyrelsen. 
Information om IT-säkerhet både inom Närhälsan och kommunen 
 

______________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-09-26 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 92 

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  
 

A17/1166-1319 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B17/2569-2934 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
D17/1101-1201  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 246-275    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
277-289   avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 93 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 281 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
 Ledamot Gert Andersson genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 94 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 

HVB Aspen, en av lägenheterna har gjorts om till ett stödboende. 
Övergång till Göliska kommer att ske vid årsskiftet och möte har skett med 
övriga kommuner inför detta. 

 

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 95 

Övrigt 
Veronica Persson-Lilja påtalar att det är höga hastigheter i  
Kvänums tätort. Frågan sänds vidare till BRÅ. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


