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SN § 107 

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 

A17/1463 Bifall boendestöd Sektionschef Mia Blom 

B17/3688 

C17/134                   
C17/150 

Vuxen inst.placering 

Bifall färdtjänst 
Bifall färdtjänst 

Socialsekreterare Anne-Charlotte Lalér 

Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 
Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

 
______________ 
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SN § 109 

Information från Samordningsförbundet 

Västra Skaraborg 
 

Christel Martinsson, Samordningsförbundet Västra Skaraborg informerar om 
Samordningsförbundets verksamhet som är en plattform för strukturerad sam-
verkan för medlemskommunerna, däribland Vara kommun. 
Uppdraget är att initiera och samordna rehabiliterande insatser 

Information ges om projekt och insatser som pågår för att uppnå: 
- Fler individer i arbete 
- Förbättrad effektiv samverkan 
- Strukturövergripande insatser 
- Individriktade insatser 

_____________ 
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SN § 110 
SN AU § 384 

Ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre - uppföljning 

Beslut  

Socialnämnden har tagit del av uppföljningen och ger förvaltningen i uppdrag 
att arbeta vidare med nämnda utvecklingsområden. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

2017-03-22 beslutade socialnämnden att anta den rekommendation som Sveri-
ges kommuner och landsting (SKL) tagit fram avseende ökad kvalitet nattetid i 
särskilt boende för äldre. 

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

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande 
fyra punkter: 

 Koll på läget 

 Planerar utifrån individens behov 

 Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

 Ledarskap. 

I samband med att nämnden beslutade att anta rekommendationen fick socialför-
valtningen i uppdrag att utreda behov av åtgärder med utgångspunkt i rekom-
mendationens fyra punkter. 

Resultatenhetschef Maria Palm redogör för ärendet 
 

______________ 
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SN § 111 
SN AU § 378 

Nattillsyn via kamera 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att permanenta projektet Nattillsyn via kamera. 

______________ 

Sammanfattning av ärende 

Bakgrund 

När framtidens behov av hemtjänstinsatser ökar bör smartare och effektivare 
arbetssätt hittas. Samtidigt som kvalitén på utförande av insatser förväntas bi-
behållas. För att kunna möta detta ökade behov bör möjligheterna ses över för 
att utöka och utveckla befintliga digitala tjänster inom förvaltningen.  
Tillsynsbesök via kamera är ett alternativ av digital e-hemtjänst för de personer 
som är lättväckta eller inte vill ha besök nattetid.  
Att kunna erbjuda möjligheten att välja tillsyn via kamera ger den enskilde ökad 
eller bibehållen trygghet och självständighet i egna hemmet. 

Pilotprojektet Nattillsyn via kamera har pågått under perioden 160905-170331.  

I projektet installerades 4 kameror hos brukare.  Under projekttiden följdes det 
upp genom intervjuer med brukare, nattpatrullens personal samt biståndshand-
läggare.  

I början av projektet fanns vissa svårigheter att få kameror utplacerade. 
Projektet förlängdes i mars 2017 ytterligare ett år.   

I utvärderingen av projektet under hösten 2017 framkom i intervjuer att bru-
karna har positiv inställning till tillsyn via kamera. 

De uttrycker att kameratillsyn är lika bra eller bättre än traditionell tillsyn på 
natten; 

”Detta är mycket lugnare, får sova och blir inte väckt. Jag litar på att man följer alla ruti 
 ner” 
”Spelar inte så stor roll, märker inte att nattpatrullen varit här och märker inte 
  av att jag har kamera.” 
”Bra att man inte blir väckt.” 
”Kan inte bli mycket bättre än med kamera så länge jag bara behöver tillsyn” 

Nattpatrullens personal påtalar fördelar och nackdelar med Tillsyn via kamera;  

”Bra att man slipper väcka brukarna vid besök eller att de vaknar strax efter att    
  nattpatrullen varit där” 
” Spar restid som kan läggs på andra brukare eller larm.” 
” Färre bilresor ger mindre miljöpåverkan.” 
” Lättarbetad teknik, bra bild på plattan.” 
” Svårare att avgöra allmäntillståndet.” 
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” Kan ibland bli stressigt att hinna logga in på surfplattan inom tidsramen om    
  det kommer många larm samtidigt.” 
” Vid enstaka tillfällen har tekniken strulat.” 
 
Även biståndshandläggare ser fördelar med Nattillsyn via kamera. 
 
Under sommaren och framåt har tillkommit flera användare och i dagsläget 
finns totalt 11 stycken kameror igång. 
 
Med de positiva effekter som projektet medfört så skulle det kunna på sikt 
även använda tillsyn via kamera under dagen.  
 
Socialchef Ylva Morén föredrager ärendet 
 
 
_________________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2017-11-22 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 112 
SN AU § 380 

Socialnämndens detaljbudget 2018 

Beslut  

 
Socialnämnden beslutar att godkänna den upprättade budgeten för drift och 
investeringar 2018 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.  

_____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Socialförvaltningen har upprättat förslag till socialnämndens detaljbudget för 
2018. Ekonom Yvonne Hofling föredrager ärendet 

Ajournering kl 12.04-12.11 

 

Yrkande 

Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen hos kommunfullmäk-
tige hemställer att besparingskravet på socialnämnden upphävs 
 

Proposition 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts tilläggsyrkande under proposition och 
finner att socialnämnden avslår densamma 
 

_____________ 
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SN § 113 
SN AU § 381 
 

Samlokalisering, dagverksamheterna i 

St. Levene och Vara 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att permanenta nuvarande samlokalisering av St Lev-
enes och Varas dagverksamheter med placering i Varas dagverksamhetslokaler.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I slutet av april 2017 stod Varas nyrenoverade dagverksamhetslokaler klara och 
verksamheten flyttade in. Mot bakgrund av sviktande brukarunderlag i såväl 
Varas som St. Levenes dagverksamheter samlokaliserades dagverksamheten i 
St. Levene och dagverksamheten i Vara. En samlokalisering som både brukare 
och medarbetare ställde sig mycket positiva till. 

Under våren har verksamheten utvecklats positivt i de ändamålsenliga lokaler-
na. Samlokaliseringen har fallit väl ut, brukare och medarbetare från St. Lev-
enes dagverksamhet har framfört önskemål om att få stanna kvar i Varas dag-
verksamhet.  

Nu har ordinarie resultatenhetschef för de fyra dagverksamheterna och Sten-
kilsgården i St. Levene tillträtt sin tjänst och i samband med detta aktualisera-
des frågan om att permanenta nuvarande samlokalisering.   

På sikt kan även möjligheterna för att samlokalisera Vedums dagverksamhet 
med St. Levene och Varas dagverksamhet behöva utredas.  

Vad ekonomin beträffar är det svårt att i nuläget påvisa några vinster med sam-
lokaliseringen. När det gäller personalresurser torde dock en del samordnings-
vinster kunna göras på sikt. I nuläget har viss del av tjänst sparats in i och med 
att en medarbetare pensionerades. Beroende på antalet brukare och deras in-
satsbehov kan nämnda tjänst komma att återbesättas fullt ut.  

De positiva effekterna av en permanent samlokalisering återfinns i kvalitetsök-
ning när det gäller lokalerna och möjligheten att utveckla verksamheten. Loka-
ler som St. Levenes dagverksamhet har bedrivits i skulle med fördel på sikt 
kunna användas för tillskapande av en träffpunkt.  
 

_____________ 
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SN § 114 
SN AU § 382   Dnr 3/2017.032 

Yttrande över remiss avseende Avfallsplan 
Vara kommun 2018-2028 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att avge följande yttrande till Tekniska förvaltningen:  
 
Socialnämnden har tagit del av Tekniska förvaltningens förslag till ”Avfallsplan 
Vara kommun 2018-2028” och har inget att erinra mot förslaget.   

_____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Tekniska förvaltningen har sänt förslag till Avfallsplan Vara kommun 2018-
2028, på remiss till bl a socialnämnden. I planen beskrivs såväl mål och åtgär-
der som ansvariga och uppföljning.  

Planens första mål handlar om att avfall från boende och verksamma ska 
minska och en åtgärd är att samverka för att minska matsvinnet. För social-
nämndens del sker redan idag en samverkan med Kostenheten vad måltider 
och beställning av råvaror beträffar. 

Tredje målet i planen anger bl a att farligt avfall ska hanteras säkert. För nämn-
dens del hanteras det riskavfall som genereras genom den kommunala hälso- 
och sjukvården i enlighet med Vårdhandbokens anvisningar och i tillämpliga 
delar Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

_____________ 
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SN § 115 
SN AU § 383   Dnr 3/2017.040 

Yttrande över remiss avseende samverkans-
avtal med Tjejjouren Väst 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal 
med Tjejjouren Väst 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Folkhälsorådet i Vara kommun har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att 
underteckna ett samverkansavtal med Tjejjouren Väst. Innan kommunstyrelsen 
behandlar ärendet får socialnämnden ärendet för yttrande som ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast 2017-11-29. 

Socialnämnden har tagit del av Samverkansavtalet och Folkhälsorådets behand-
ling av ärendet. Nämnden bedömer Tjejjourens arbete, att lyssna, stödja och 
vid behov slussa vidare stödsökande till professionella verksamheter som ange-
läget. Vad anonymiteten beträffar skulle svårigheter kunna uppstå om Tjejjou-
ren ställs inför behov av vidareslussning till någon profession och den unges 
samtycke uteblir.   

___________ 
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SN § 116 

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  
 

A17/1460-1666 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B17/3327-3736 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C17/138-158  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D17/1260-1316  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 359-369    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
372-376            avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 117 
 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 369 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
 Ledamot Jan Sahlström (S) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN § 118 

Aktuellt från förvaltningen 
 
Socialchef Ylva Morén informerar att antal tomplatser är idag 6 tomplatser 
inom särskilt boende. 
 
____________ 
 

 


