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SN § 119 

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 

A17/2 Bifall boendestöd  

A17/1838 Bifall särbo hemtjänst Marita J Haraldsson 

B17/3909 Ek bistånd Marie-Louise Brolin 

C17/ 176 Bifall färdtjänst Mikael Johansson 

SNAU § 209 Ers förlorad arbetsinkomst  

SNAU § 281 Ans bistånd stödboende Marieide Svensson 

SNAU § 337 Anmälan ordförandebeslut Marieide Svensson 

SNAU § 369 Info förvaltningsrättsdom Sandra Olofsson 

 
______________ 
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SN § 120 
SN AU § 405 

Riksnorm 2018, information från socialstyrel-

sen 
 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att följa riksnormen med specificerad matnorm enligt 
socialstyrelsens förslag 

_____________ 

 
Individ- och familjeomsorgen informerar om inkommen information från So-
cialstyrelsen gällande Riksnormen 2018 att gälla från och med 1 januari 2018. 

 

_____________ 
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SN § 121 
SN AU § 408   Dnr 3/2017.031 

Yttrande över Motion om Handlingsplan för 

våld i nära relationer 

 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 

Socialnämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till kommunstyrelsen  

_________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 170925 § 77 att remittera ”Motion om hand-
lingsplan för våld i nära relationer” till kommunstyrelsen som nu begär ytt-
rande från socialnämnden.  

Sammanfattning/yttrande 

Socialnämnden ställer sig positiva till att kommunstyrelsen utreder frågan vi-
dare för att identifiera kommunövergripande områden såsom tex informations-
spridning och kompetenshöjande insatser. Kompetenshöjande insatser inom 
området bör ske regelbundet till alla kommunens medarbetare som både har en 
roll som medarbetare i relation till brukare/kund/elev etc och som kollega för 
att personer som utsätts för våld i nära relation, barn som bevittnar våld och 
personer som utövar våld ska få rätt stöd och hjälp. 

Med bakgrund av ovanstående så anser socialnämnden att en kommunövergri-
pande handlingsplan gällande våld i nära relationer och hedersrelaterad våld 
skulle kunna komplettera den handlingsplan som finns inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Vid eventuellt framtagande och upprättandet av en sådan 
plan är det av vikt att involvera samordningsförbundet.  

Beredning 

Resurschef Emma Lefors har berett frågan på uppdrag av socialchef Ylva 
Morén. IFO chef Peter Engman har varit delaktig i yttrandet.  

 

Utredning i ärendet 

Kommunens ansvar för våld i nära relationer styrs huvudsakligen av bestäm-
melserna i socialtjänstlagen, SoL. 

I 5 kap 11 § SoL förtydligas socialnämndens ansvar för våldsutsatta i nära relat-
ioner. ”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för 
brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp  
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av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes när-
stående får det stöd och den hjälp som det behöver. Socialnämnden skall också 
särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den 
hjälp som barnet behöver.” (2012:776) 

Andra relevanta lagar är kommunlagen, förvaltningslagen, OSL offentlighets 
och sekretesslag, brottsbalken (BrB 3-6 kap) och Lag om kontaktförbud. FN´s 
deklaration för mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention är övergripande 
riktmärken.  

Inom socialtjänsten arbetas det i huvudsak med individinriktade insatser utifrån 
gällande lagstiftning. Då förekommer dessa insatser oftast genom myndighets-
utövning men socialnämnden har även som uppdrag att arbeta förebyggande 
och främjande.  

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett socialt problem, ett folkhälso-
problem, ett jämställdhetsproblem, ett osynlighetsproblem och ett brott mot 
mänskliga rättigheter.  

Personer som utsätts för våld i nära relationer, är alla kommuninvånare och finns 
överallt i vårt samhälle. Det kan vara grannar, kollegor, brukare, kunder mm. 
Vissa individer och grupper riskerar i större utsträckning att utsättas för brott. 
Det handlar om att gruppen eller individen befinner sig i en utsatt situation 
som gör att sårbarheten ökar. En individ kan ha särskilda behov av stöd och 
hjälp utifrån en/flera faktorer som påverkar varandra. Det kan vara kvinnor 
med missbruksproblematik, kvinnor med utländsk bakgrund, personer med 
funktionshinder, äldre personer, yngre personer, personer i hbtg-relationer, 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Barn som bevittnar våld finns i våra skolor, förskolor, idrottsklubbar och i lands-
tingskontakter.  

Personer som utövar våld, finns överallt i alla samhällsstrukturer. 

Utgår man från detta så kan man konstatera att hela samhället berörs när det 
gäller våld i nära relationer. 

En viktig del i arbetet mot våld i nära relationer är samverkan inom och utan-
för den egna organisationen. Sedan 1996 pågår i Västra Götalands Skaraborgs-
region en myndighetsövergripande verksamhet i arbetet mot våld i nära relat-
ioner, kallad Utväg Skaraborg. Samverkande myndigheter är polisen, åklagar-
kammaren, kriminalvården, hälso- och sjukvården samt Skaraborgs 15 kom-
muner genom socialtjänsten. Utväg Skaraborg samarbetar med Kvinnohuset 
Tranan, Kvinno- och brottsofferjourer samt med Rädda barnen. Den bärande 
tanken bakom verksamheten är att våld i nära relationer är ett komplext feno-
men som kräver en helhetssatsning från samhällets institutioner samt att varje 
myndighets/organisations handlande underlättas och får tyngd genom att de 
utgör länkar i en helhet.  
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Utväg Skaraborg administrerar ett kontaktpersonsnätverk med representanter 
för de samverkande myndigheterna. Kontaktpersonerna fungerar som en länk 
mellan Utväg Skaraborg och den egna organisationen.  
Utväg Skaraborg har i sin specialistfunktion en konsultativ uppgift i förhållande 
till kommunerna 

Andra viktiga aktörer i samhället är tex fastighetsägare som ofta tar emot stör-
ningar. Detta för att möjliggöra att snabbt hitta nya bostäder. Det kan handla 
om att hitta bostad till förövaren för en tid eller temporärt. 

I Vara kommun finns det handlingsplan för Våld i nära relationer, antagen SN § 
§37/120418, SN § 118/131023. Utöver detta finns riktlinjer och rutiner för 
personal inom socialnämndens verksamheter för att upptäcka och agera vid 
misstanke/uppkomst av våld i nära relationer. Funktionen för arbetet med 
Våld i nära relationer finns på vuxensektionen, IFO.  

Inom socialförvaltningen samverkar IFO (Individ o Familjeomsorg), OF (Om-
sorg kring personer med funktionshinder) och ÄO (äldreomsorg) för att tidigt 
upptäcka tecken på våld i nära relationer. Personal inom socialförvaltningen får 
regelbundet information och utbildning inom området.  

Insatser som ges till utsatta handlar om att ge individinriktade insatser utifrån 
gällande lagstiftningar. Insatser till förövaren ges för att förhindra återfall.  

Övriga insatser som sker utifrån socialtjänstens håll är information om våld i 
nära relationer via kommunala kanaler som tex. Hemsida, AXET samt träffar. 
Bl a kommer det under december att ske en torgträff i samverkan mellan 
Kvinnohuset Tranan, Utväg Skaraborg och socialtjänsten i Vara kommun.   

 

Socialchef Ylva Morén föredrager ärendet 
 

____________ 
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SN § 122 

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  
 

A17/1667-1853 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B17/3737-4128 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C17/15--181   Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D17/1317-1399  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

Del § 200-204/2017 Beslut fattade av socialchef 

Del § 300-303/2017 Beslut fattade av utredare/utvecklare 

SNAU § 359-369    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
372-376, 387-396            avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 123 

 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 390 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
 Ledamot Ulla Johansson (C) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN § 124 

 

Aktuellt från förvaltningen 

Socialchef Ylva Morén informerar 

Information från Dialogdagen den 14 december inför 2018 
Från socialnämnden nämndes bland annat resursfördelningssystemet, hur re-
surser fördelas inom förvaltningen, framtidsprognoser mm. Ett statistikpaket 
presenterades vilket bl a jämför kommunen med riket. Dialog fördes kring 
socialnämndens samtliga verksamhetsområden. 

Medarbetare som arbetar nattetid upplever en otrygghet och de erbjuds nu 
självskyddsutbildning för att stärka sin trygghet.  
Även viktigt att personal får utbildning/handledning hur bemöta och hantera 
när det gäller våld från brukare,  

Studiebesök har skett ang projektet ”Skottlandsmodellen”, hur göra Vara 
kommuns Individ- och familjeomsorgen mer attraktivt för arbetssökande 

Ensamkommande barn 
Olofsgatan har upphört och nu finns endast verksamhet på Bonden, 13 ung-
domar varav 8 har permanent uppehållstillstånd 

 
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar: 

Tomplatser på särskilt boende är idag 6 stycken 
Fyra avslagsbeslut har fattats i år 
 

_______________ 
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SN § 125 

Information från de kommunala råden 
 

Folkhälsorådet (FHR) 

Ledamot Agneta Edvardsson informerar 

 
Folkhälsorådet kommer att ge en julgåva till verksamhet inom OF 
Information från Närhälsan. Många har vaccinerat sig mot influensan 
Har utbildningsläkare som fungerar bra 
Folktandvården har brist på tandläkare 
Hälso- och sjukvårdsnämnden östra har förlängt Hospice Gabriels avtal med 
två år. Bedömningsbil, ambulans, som åker ut och gör en första bedömning när 
någon som larmar efter ambulans. Detta är ett komplett till ambulansverksam-
heten. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Ledamot Agneta Edvardsson informerar 

Uppföljning av medborgarlöftet. Polisen har varit aktiv i Badhusparken och i 
stationshuset och upplevelsen är att det är relativt lugnt. Invånarna i kommu-
nen upplever mer trygghet enligt resultatet av medborgarenkäten. 

Polisstationen i Vara kommer att ha öppet ytterligare en dag i veckan 
 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ledamot Fredrik Pettersson och Ulla Johansson informerar 
Redogörelse från Tillväxt och utveckling informerade om bostadsförsörjning i 
Vara kommun 
Redogörelse gavs även om projektet med nattillsyn via kamera som social-
nämnden har beslutat att permanenta.  
Brist med möteslokaler på fd servicehuset påtalades 
Fråga ställdes om mathjälp för äldre i Solgårdens matsal 
 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 

Påtalades om olägenheten för synskadade med de grisstatyer som är placerade 
utanför Netto i Vara. 
Arbete pågår med hur redovisa och följa upp Handikappolitiskt program. 

 

_______________ 
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SN § 126 

Övrigt 
Tjänstgörande ersättare, ledamot, Veronica Persson-Lilja (L) ställer fråga hur 
säkerställa tillsynen hos brukare som har nattillsyn med kamera om det blir 
strömavbrott. 
Socialchef Ylva Morén informerar om att vid strömavbrott så åker personal ut 
och genomför tillsynen. Rutiner finns framtagna för detta. 

____________ 

 


