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SN § 33 
SN AU § 119   Dnr 1/2016.004 

Yttrande över motion avseende halkskydd till 

seniorer 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen 

________ 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Sverigedemokraterna till soci-
alnämnden för yttrande.  

Av motionen framgår att Sverigedemokraterna yrkar att: 

 Vara kommun kostnadsfritt tillhandahåller halkskydd till skor för alla 
invånare som fyllt 65 år.  
Beträffande val av lämpligt halkskydd föreslås detta ske tillsammans 
med Kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Yrkandet grundas dels på antalet dödsfall beroende på halkolyckor som enligt 
motionen uppgår till nästan 17 000 stycken per år i Sverige och dels på sam-
hällets avsevärda kostnader för fallolyckor. I motionen noteras att varje för-
hindrad halkolycka innebär stora besparingar avseende såväl pengar som li-
dande.  

Kostnaden för halkskydd till kommuninvånare som fyllt 65 år anges i mot-
ionen vara 20 – 30 000 kronor. 

Yttrande till kommunstyrelsen 

Det kan mot bakgrund av uppgifter som framgår av motionen konstateras att 
minskat antal halkolyckor gagnar såväl den enskilde som samhällsekonomin.  

Halkskydd till samtlig kommuninvånare som fyllt 65 år torde dock ligga utan-
för socialnämndens ansvarsområde som har sin utgångspunkt i socialtjänstlag-
stiftningen där insatser till enskilda styrs av behovet.   

Socialnämnden anser mot bakgrund av ovanstående att frågan om halkskydd 
till kommuninvånare som fyllt 65 år överförs till Folkhälsorådet för vidare ut-
redning. 

_____________ 

Socialnämndens behandling 
 

Protokollsanteckning 
Hannyah Jörtoft (SD) förtydligar i protokollsanteckning att ordet ”dödsfall” i 
motionen skall ersättas med ordet ”olycksfall” 
_____________  
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SN § 34 
SN AU § 120   Dnr 16/2016.001 

Revisionsrapport – Granskning av delega-

tionshantering 

Beslut  

Socialnämnden har tagit del av informationen  

_____________ 

Sammanfattning 

 

Revisorerna i Vara kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en gransk-
ning av delegationshantering. 

Granskningen har bestått av intervjuer, dokumentstudier samt stickprovskon-
troller. Utöver detta har en webbenkät tillsänts samtliga ordinarie ledamöter i 
nämnderna för att få en uppfattning hur de enskilda ledamöterna uppfattar de-
legationshanteringen. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att delegationshanteringen i stort 
fungerar på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Uppföljning av arbetet med delegationshanteringen kommer att följas upp un-
der hösten 2016 

______________ 
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SN § 35 
SN AU § 121   Dnr 1/2016.005 

Remiss gällande årsredovisning Samord-

ningsförbundet Västra Skaraborg 2015 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

 
Socialnämnden har tagit del av årsredovisning Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg 2015 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma 

___________ 

Sammanfattning  

Remiss har inkommit från Kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande gäl-
lande årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

___________ 
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SN § 36 
SN AU § 140 

Delårsrapport april 4 månader 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av delårsrapport april 4 månader 

____________ 

Ekonom Yvonne Hofling redogör för delårsrapport april 4 månader avseende 
viktiga händelser, måluppfyllelse, målavvikelser, framtid och ekonomiskt utfall 
inom nämndens verksamhetsområden  
 
Vad gäller det ekonomiska utfallet visar detta ett underskott på 8 885 tkr i års-
prognos och är fördelat enligt nedan: 

Nämnd och administration    + 900 tkr 
Individ- och familjeomsorgen  +/- 0 
Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning - 8 410 tkr 
Äldreomsorg    - 1 375 tkr 
Kostenheten    +/- 0 

_____________ 
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SN § 37 
SN AU § 141 

Utseende av nytt personuppgiftsombud 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden entledigar Berit Hallersbo som sitt personuppgiftsombud. 

Socialnämnden utser Emelia Larsson, kanslichef, som sitt personuppgiftsom-
bud enligt personuppgiftslagen. 

__________ 

Bakgrund 

Tidigare personuppgiftsombud, Berit Hallersbo, avslutade sin anställning i 
Vara kommun i september 2015. Med anledning av detta måste personuppgift-
sansvariga nämnder inom kommunen besluta att entlediga henne från samtliga 
uppdrag som personuppgiftsombud samt att utse ett nytt personuppgiftsom-
bud. Båda dessa beslut ska anmälas till Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestäm-
mer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personupp-
giftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behand-
lar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som 
ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. För kommuner är nämn-
der och styrelser personuppgiftsansvariga för de register och andra behand-
lingar av personuppgifter som sker i deras verksamhet. Enligt 36 § PuL har 
personuppgiftsansvarig en anmälningsskyldighet för automatiserade behand-
lingar av personuppgifter till Datainspektionen. Sådan anmälan behöver dock, 
enligt 37 § PuL, inte göras om ett personuppgiftsombud har utsetts och an-
mälts till Datainspektionen. 

 

Personuppgiftsombud 

Ett personuppgiftsombud är en person, ofta en anställd, som ser till att person-
uppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra 
en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjäl-
per registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.  

 

_____________ 
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SN § 38 
SN AU § 142   Dnr 1/2016.006 

Verksamhetsberättelse 2015 för den 

kommungemensamma socialjouren 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2015 för den kommun-
gemensamma socialjouren 

______________ 

Sammanfattning 
Socialjouren är ett avtalsstyrt samarbete mellan alla kommuner i Skaraborg med 
Sektor Socialtjänst i Skövde som arbetsgivare. Syftet med den kommungemen-
samma socialjouren är att vara tillgänglig för handläggning av akuta ärenden 
inom ramen för individ- och familjeomsorgen då socialnämndens förvaltnings-
kontor är stängda. 
Socialnämnden i Skövde kommun har beslutat att godkänna den kommunge-
mensamma socialjourens verksamhetsberättelse för 2015 och överlämnar den 
till deltagarkommunernas socialnämnder för kännedom. 

 
Socialchef Per-Ola Olsson föredrager ärendet 

______________ 
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SN § 39 
SN AU § 143   Dnr 1/2016.007 

Verksamhetsberättelse 2015 för Barnahus 

Skaraborg 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2015 för Barnahus Skara-
borg 

____________ 

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 sexu-
albrott. 

Socialnämnden i Skövde kommun har beslutat att godkänna verksamhetsberät-
telse 2015 för Barnahus Skaraborg och översänder densamma till de samver-
kande socialnämnderna i samtliga kommuner i Skaraborg för kännedom 

Socialchef Per-Ola Olsson föredrager ärendet 

_____________ 
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SN § 40 
SN AU § 144 

Information om beslut från IVO  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar om inkomna beslut från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO): 
 
Tillsyn av kommunens arbete med ej verkställda beslut enligt LSS och SoL. 
IVO har i sitt beslut meddelat att de avslutar ärendet 
 

Inspektion på Götgatans ungdomsboende. IVO har i sitt beslut meddelat att 
de avslutar ärendet.  
 

Tillsyn i HVB Aspen.  IVO har i sitt beslut meddelat att de avslutar ärendet 

 

__________ 
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SN § 41 
 

Information från de kommunala råden 
 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

_____________ 

 

Folkhälsorådet (FHR) 

Agneta Edvardsson informerar att fråga är översänd till Kommunstyrelsen att 
ta ställning till om att ingå i projektet ”Hur få ett rökfritt Sverige 2025”.  

Info från hälso- och sjukvårdsnämnden 

Långa köer till BUP 

Den psykiatrisk vården ska flyttas från Falköping till Skövde. Rättsmedicin och 
äldrepsykiatrin kommer att vara kvar i Falköping 
Närhälsan i Vara har fortfarande svårt att få läkare 
 
ICA Kvantum som fått projektpengar riktat mot hälsobefrämjande arbete folk-
hälsa. ICA har bland annat en dietist som ger information, möter idrottsför-
eningar och ger information om bra kost m.m. 
 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ulf Genitz informerar att diverse information har getts från kommunstyrelsen 
och Närhälsan. 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 

Ulf Genitz informerar att KRF:s granskningsgrupp ska mötas för att få inform-
ation om remitterad riktlinje för framtida bostadsförsörjning. 
KRF vill även vara delaktiga inför förestående ombyggnation av badhuset 
 
_______________ 
  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016-05-18 11 

  Utdragsbestyrkande  

 
SN § 42 
 

Anmälan delegeringsbeslut 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A16/293-648  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/787-1217 Beslut fattade av handläggare IFO 

C16/67-136  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D16/830-963   Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 52-54, 58-74,         Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
80-97, 100-108, 111-118      avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016-05-18 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 43 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 160629 skall beslut SN AU § 101/2016 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_____________ 

 
Ledamot Mikael Hernborg genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_____________ 
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SN § 44 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Per-Ola Olsson informerar 

Kommunjuristen har gått igenom övergripande dokument i kommunens för-
fattningssamling och samtliga förvaltningar/nämnder skall granska respektive 
dokument för att säkerställa att dokumenten är antagna och aktuella. 

Migrationsverket inkommit med ny prognos ang nyanlända.  
För Varas del innebär detta att 10-35 stycken just nu beräknas anlända i år 

Hittills i år har två ensamkommande kommit till kommunen. Verksamheten 
har nu arbetsro och alla har individuellts bedömts och individuella uppfölj-
ningar kan nu göras.  

_______________ 
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SN § 45 

Ekonomisk information och genomgång 
 

Socialnämnden får av socialchefen ekonomisk information och genomgång om 
nämndens ekonomi, verksamheternas framtida behov m.m. 
Information ges om den budgetprocess som är fastslagen på politisk nivå. 

Redogörelse görs om den information kommunstyrelsens arbetsutskott fick vid 
budgetdialogen 160406 av socialnämndens arbetsutskott.  

KSAU har nu tagit fram ett förslag till ramar utifrån samtliga budgetdialoger 
som genomförts. Socialnämnden får en genomgång av detta förslag utifrån so-
cialnämndens aspekt inför den fortsatta politiska behandling som ska ske på 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

________________ 

 

 
 

 

 

 


