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Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 46 
 

Redogörelse delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelserna 

____________ 

A16/477  Biståndshandläggare Stella Ericson 

B16/1209  socialsekreterare Jeanette Sjögren, 

C16/115  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

SNAU § 19  socialsekreterare Ram Dhokia  
 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 47 
SN AU § 183 

Medicinska avvikelser, tertial 1:2016 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 

____________ 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Robert Eklund föredrager framtagen 
redogörelse för medicinska avvikelser tertial 1:2016 

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 48 
SN AU § 199   Dnr 1/2016.011 

Yttrande över remiss gällande motion avse-
ende utökade TBC (tuberkulos)- beredskap 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.  

________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Sverige demokraterna (SD) 
till kommunstyrelsen som i sin tur begär in yttrande över motionen från social-
nämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2016-09-01. 

Av motionen framgår att: 

 Antalet fall av TBC ökar i Sverige som en följd av att människor från 
fattigare delar av världenhar flyttat hit.  

 Världshälsoorganisationen (WHO) ser läget för Sveriges del så allvarligt 
att WHO aktivt uppmanar Sverige att ta fram en nationell krisplan för 
att bekämpa spridning av TBC.  

 Nationell krisplan dock inte kommer att tas fram och då uppmanas 
Vara kommun att ”ligga ett steg före”. 

SD yrkar med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige berörda 
nämnder i uppdrag att ta fram beredskap för TBC i Vara. 

Beredning 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska och utredare/utvecklare socialförvaltningen  

Yttrande till kommunstyrelsen 

Inledningsvis kan konstateras att det är Smittskyddsinstitutet och Folkhälso-
myndigheten som bl a arbetar med att följa utvecklingen och göra riskbedöm-
ningar vad gäller t ex epidemier. Det är sedan på myndigheternas inrådan som 
regioner och landsting agerar. Kommunerna samverkar då med respektive reg-
ion eller landsting. 

Vad kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar beträffar konstateras fortsätt-
ningsvis att det, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte omfattar sådan 
hälso- och sjukvård som meddelas av läkare (HSL 1982:763, 18§). Vilket med-
för att den kommunala hälso- och sjukvården saknar lagstöd för att på egen 
hand vaccinera mot TBC, då vaccinationer sker på ordination av läkare. 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

 

Avslutningsvis noteras att i det fall en massvaccinering initieras av behörig 
myndighet kommer kommunens hälso- och sjukvård att samverka på liknande 
sätt som var fallet vid vaccinationen mot svininfluensan år 2009. 

Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att SD bör vända sig till 
Smittskyddsinstitutet eller Folkhälsomyndigheten i fråga om utökad TBC-
beredskap. 

____________ 

 

Protokollsanteckning 

Hannyah Jörtoft (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna anser att Vara kommun ska ta den kraftiga ök-
ningen av TBC-fall på stort allvar. TBC är en av världens mest utbredda 
sjukdomar och utgör, med ca 1,5 miljoner dödsfall/årligen, den vanlig-
aste infektiösa dödsorsaken bland vuxna.  
Sverigedemokraterna i Vara menar att kunskapen om sjukdomen behö-
ver förbättras bland exempelvis vårdpersonal, barnomsorgspersonal och 
de som arbetar med nyanlända. Genom att arbeta förebyggande i kom-
munen kan smittspridningar snabbare upptäckas och begränsas” 

 

Yrkande 
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande föreslår kommun-
styrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts yrkande och arbetsutskottets förslag 
under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag  

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 49 
SN AU § 157 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–h §§, Social-
tjänstlagen (SoL) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2016. 

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 1, 2016 

För kvartal 1, 2016 finns sex beslut att rapportera.  

Sedan tidigare fanns ett icke verkställt beslut avseende kontaktperson inrappor-
terat. Detta beslut har verkställts. 

Sammanfattningsvis finns fyra icke verkställt beslut som samtliga avser kon-
taktperson.  

Det finns två avbrott i verkställigheten varav ett avser kontaktperson och ett 
kontaktfamilj.  

_____________ 

 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 50 
SN AU § 158 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO2) enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2016. 

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 1, 2016 
För kvartal 1, 2016 finns tre icke verkställt beslut att rapportera. Ett avser bo-
stad med särskild service och två kontaktperson. Vidare finns två avbrott i 
verkställigheten att rapportera, båda avseende kontaktperson. 

Sedan tidigare inrapportering fanns 2 icke verkställda beslut, varav ett om kon-
taktperson och ett om korttidsvistelse. Vad beslutet om korttidsvistelse beträf-
far har den enskilde avsagt sig insatsen. Beslutet om kontaktperson är verk-
ställt. Vidare fanns två icke verkställda beslut och 6 avbrott i verkställigheten 
samtliga avseende kontaktperson. 

Sammanfattningsvis finns 5 icke verkställda beslut, varav fyra avser kontakt-
person och ett avseende bostad med särskild service. Vidare finns 8 avbrott i 
verkställigheten, samtliga avseende kontaktperson. 

_____________ 

 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016.06.29 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 51 
SN AU § 159 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 1, 2016   

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 1, 2016 har 5 synpunkter inkommit, 3 via TYCK TILL om bättre 
Vara och två via brev.   

För två av synpunkterna är avsändaren anonym. I en framkommer synpunkter 
på bemanningen i en gruppbostad inom omsorgen kring personer med funkt-
ionsnedsättning (OF) och i den andra framförs åsikten att fler äldreboenden 
bör byggas i kommunen.   

En synpunkt gäller tiden för när man som brukare blir insläppt till akutboen-
det, önskemål om utökad tid framkommer. Synpunktslämnaren vill inte bli 
kontaktad.  
 
Anhörig till en brukare som bor i en av gruppbostäderna inom OF, framför i 
synpunkt sin oro över hur brukarens behov av trygghet tillgodoses. Vidare 
framkommer funderingar kring chefsbyte, bemanning och aktiviteter. Berörd 
resultatenhetschef har i samtal med synpunktslämnaren besvarat frågor och 
informerat om att brukarens genomförandeplan kommer att uppdateras. 
 
Den synpunkt som berör äldreomsorgen har inte behandlats av socialförvalt-
ningen då synpunktslämnaren samtidigt lämnade in en anmälan till Inspektion-
en för vård och omsorg (IVO). I brev till socialförvaltningen och syn-
punktslämnaren informerar IVO om att någon tillsyn inte kommer att inledas 
mot bakgrund av anmälan.  
 
_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 52 
SN AU § 182   Dnr 1/2016.009 

Remissvar avseende Riktlinjer för bostadsför-
sörjning 2016-2020 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden avger remissvar enligt nedanstående  

___________ 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsenheten har sänt ut Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-
2020 för samråd. Svar från remissinstanserna ska vara Miljö- och byggnadsen-
heten tillhanda senast 2016-08-10. 

 
Remissvar 

Socialnämnden har tagit del av riktlinjerna och har inget att erinra. 

Nämnden noterar att det bl a framgår ett ökat behov av särskilda boendefor-
mer för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktions-
nedsättning. Vidare omnämns behovet av bostäder för nyanlända och hemlösa. 
Av riktlinjerna framgår att kommunen i sina markanvisningsavtal ska skriva in 
att 20 % av lägenheter i flerbostadshus ska reserveras för inkluderingsboende. 

 
___________ 
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Socialnämnden 2016.06.29 2 
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SN § 53 
SN AU § 181   Dnr 12/2016.002 

Samråd för del av Vara 25:1, kv Ritaren, 
Vara tätort 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för perso-
ner med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.  

___________ 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 160511 att sända ut planförslag för 
del av Vara 25:1 för samråd. 
Planområdet blir en fortsättning av bostadskvarteret Ritaren. Marken är idag en 
ängsmark och avgränsas av Östra Ringleden, en bostadsfastighet, Vara SK:s 
fotbollsplan och ängsmark, bostadskvarteret Ritaren och Allégatan. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler varierade bostäder i Vara 
kommun 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 54 
SN AU § 180   Dnr 1/2016.008 

Verksamhetsberättelse 2015, och verksam-
hetsplan 2016, Kvinnohuset Tranan 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse 2015 och verksamhets-
plan 2016, Kvinnohuset Tranan 

____________ 

Bakgrund 

Kvinnohuset Tranan har till socialnämnden tillsänt verksamhetsberättelse 2015 
och verksamhetsplan 2016 för kännedom. 

Skaraborgs kommuner däribland Vara har tecknat avtal med Kvinnohuset Tra-
nan angående skyddat boende och rådgivning/samtalsstöd för tiden 150101-
161231 
Socialnämnden utger verksamhetsbidrag med 5 kr per invånare per kalenderår  

____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 55 
SN AU § 197 

Information Pilotprojekt nattillsyn via kamera 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
_____________ 

Bakgrund 

När framtidens behov av hemtjänstinsatser ökar bör vi hitta smartare och ef-
fektivare arbetssätt. Samtidigt som kvalitén på utförande av insatser förväntas 
bibehållas. För att kunna möta detta ökade behov bör vi se på möjligheterna att 
utöka och utveckla befintliga digitala tjänster inom vår förvaltning.  

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.  
 

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 56 
SN AU § 198   Dnr 1/2016.010 

Remiss årsredovisning Tolkförmedling Väst 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 
 

Socialnämnden har tagit del av årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst   
och har inget att erinra 

_________ 

Sammanfattning  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Syftet med verksamheten är att 
höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt 
säkerställa ett professionellt bemötande. 

Kommunstyrelsen har tillsänt socialnämnden Årsredovisning Tolkförmedling 
Väst 2015 för yttrande. 

__________ 
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SN § 57 
SN AU § 196 

Ekonomisk månadsrapport 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk månadsrapport maj månad och ak-
tuell årsprognos och ser det bekymmersamt att socialnämnden kan komma att 
gå in i år 2017 med ett underskott utifrån den ram som kommunfullmäktige 
beslutat 
 
_____________ 
 
Ekonom Yvonne Hofling redogör för ekonomisk månadsrapport för maj må-
nad. Årsprognosen visar på 14 077 mkr i underskott. 
Information ges om kommunfullmäktiges beslut KF § 46/160613 om att 
nämnder och styrelser får i uppdrag att vidta åtgärder för att få en budgetbalans 
 
 
Budget 2017 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar inför 2017 kan det i dagsläget 
konstateras att socialnämnden kan gå in i år 2017 med ett underskott på ca 19,1 
mkr. Diskussion bör föras kring åtgärder/alternativ får att få budget i balans. 
 
______________ 
 

Arbetsutskottets behandling 

Beslut 
 
Arbetsutskottet har tagit del av ekonomisk månadsrapport för maj månad 
Genomgång av densamma ska göras på socialnämndens sammanträde 160629 
 
______________ 
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SN § 58 

Information från de kommunala råden 
 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Agneta Edvardsson informerar om diskussioner om ökat samarbete med poli-
sen 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF):s gransk-
ningsgrupp 
Granskningsgruppen har behandlat 

_____________ 
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SN § 59 

Anmälan delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Delegeringsbeslutet anses anmälda 

______________ 

 
A16/649-828  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/1218-2054 Beslut fattade av handläggare IFO 

C16/137-156  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

D16/964-1035  Beslut fattade av avgiftshandläggare 

SNAU § 123-139, 147-156 Beslut fattade av socialnämndens arbetsut- 
skott avseende socialtjänstärenden  
 

______________ 
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SN § 60 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
 

Vid socialnämndens sammanträde 160831 skall beslut SN AU § 105/2016 re-
dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare 

_____________ 

 
Ledamot Jan Sahlström genomför urval ur arbetsutskottets beslut. 
 

_____________ 
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SN § 61 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Ann-Marie Brander, utredare/utvecklare, informerar: 

 
Introduktion för semestervikarier har genomförts. Teoretisk genomgång och 
utbildning i förflyttningsteknik har skett. Nytt för i år var att introduktion gavs 
kring ensamkommande barn. 

______________ 
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SN § 62 

Övrigt 
 
Hannyah Jörtoft (SD) ställer kring verksamheterna Bondens dagverksamhet 
och Bondens ungdomsboende.  
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar om att respektive enhets-
chef har haft ett gemensamt personalmöte 

Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga gällande inkommen begäran från IVO. 
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar att utredning är påbörjad. 

____________ 

 

 


