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SN § 72 

Redogörelse delegeringsärenden 

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 

A16/673 Bifall dagvht  Louise Falk 

A16/969 Bifall säbo hemtj  Louise Falk 

A16/1143 Bifall hemtjänst  Louise Falk 

   

B16/1770 Avslag ek bistånd  Mikael Larsson 

B16/2060 Avslag ek bistånd  Veronica Hjertén 

B16/2706 Bifall ek bistånd  M-L Brolin 

B16/2855 Bifall ek bistånd  Veronica Hjertén 

   

C16/151 Färdtjänst  Mikael Johansson 

C16/170 Färdtjänst  Mikael Johansson 

C16/196 Färdtjänst  Mikael Johansson 

C16/219 Färdtjänst  Mikael Johansson 

   

SNAU § 101 Övervägande plac LVU  Liselotte Nelander 

 

___________ 
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SN § 73 

Information om samverkan mellan bildning- 

och socialförvaltningen avs högstadieelever 
 

Tf IFO-chef Tommy Olsson informerar om samverkan mellan bildning- och 
socialförvaltningen avseende högstadieelever i kommunen. 

Samarbete med bildningsförvaltningen (skolan) och övriga parter sker på olika 
nivåer.  

”Västbus” - i denna ingår sjukvård, BUP, habilitering, elevhälsa och social-
tjänst. Sammankallas i individärenden. Vem som helst av parterna kan kalla till 
möte när ett personärenden behöver diskuteras och som berör alla parterna. 
Oftast är det en sektionschef och en handläggare som närvarar från socialtjäns-
ten i Vara. 
Tf IFO-chef ska se över strukturen för sammankallandet då möte bör behöver 
ske brådskande för alla parter, inte minst för den enskilde. 
 

En lokal samverkan finns i vilken barn/elev, elevhälsa, rektor och socialsekre-
terare ingår. Möten initieras när behov uppstår. 

Utöver ovanstående så har sektionschef från IFO och chef för Elevhälsan kon-
tinuerliga möten för att fånga upp eventuella bekymmer mm på vår skolor 

Samverkan sker även kring sommarverksamheter som är en prioriterad verk-
samhet. Sker med kultur, fritid, elevhälsan och socialtjänsten. 

 

______________ 
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SN § 74 
SN AU § 257   Dnr 1/2016.013 

Yttrande över motion avseende migrations-
bokslut 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden avger nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen 

________________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Sverige demokraterna (SD) 
till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat 
nämnda motion med begäran om yttrande till ekonomichef och socialnämnd. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2016-10-07. 

Av motionen framgår att: det i dagsläget finns redovisat vad elevpengen och 
plats i särskilt boende kostar. Enligt motionärerna redovisar kommunen kost-
nader för det mesta, men man saknar redovisning av kostnaderna för migration 
och integration. Motionärerna menar att de faktiska kostnaderna för migration 
och integration ofta är preliminära och saknar exakta svar. 

Vidare påtalar SD i motionen vikten av att Vara kommuns invånare får känne-
dom om hur fördelningen av skattepengar påverkar dem oavsett var pengarna 
läggs. 

SD vill, i enlighet med kommunens mål om god ekonomisk hushållning, att 
alla fakta, om hur regeringens migrations- och integrationspolitik påverkar 
kommunens ekonomi, sammanställs. 

I motionen yrkar SD på att: 

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett 
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av 
asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvand-
ringen. 
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Yttrande till kommunstyrelsen 

 
Inledningsvis kan konstateras att socialtjänsten i Vara kommun är skyldig att 
utreda behov hos de personer som vistas i kommunen, och som kan ha behov 
av insatser från socialnämnden, oavsett etniskt ursprung. 
För socialnämndens del skedde det första flyktingmottagandet i samband med 
kriget i forna Jugoslavien, 1991. Vara kommun tog då emot flyktingar som till 
övervägande delen erbjöds boende i Kvänum. De som ännu bor kvar i Vara 
kommun är väletablerade i samhället och en del arbetar i kommunens verk-
samheter.  

Vad ekonomin för flyktingmottagandet på 1990-talet beträffar, erhöll kommu-
nen medel från dåvarande Statens invandrarverk, sedan 1 juli 2000 Migrations-
verket. Dessa medel täckte samtliga kostnader.  

Nästa mottagande påbörjades 2012 i samband med kriget i bl a Afghanistan 
och Syrien. I samband med de stora flyktingströmmarna började Migrations-
verket att anvisa ensamkommande barn till Sveriges kommuner.  

Socialnämnden öppnade för Vara kommuns del, 2012 ett hem för vård och 
boende (HVB) för ensamkommande barn på Götgatan i Kvänum.  Återsök-
ning av kostnaderna gjordes av kommunen i enlighet med Migrationsverkets 
regler. Samtliga kostnader täcktes av sökta medel. 

År 2015 intensifierade kommunernas mottagande av ensamkommande barn. 
Migrationsverket anvisade barn och många kommuner däribland Vara öppnade 
nya HVB. För Varas del öppnade socialnämnden Bondens och Badaren HVB 
för ensamkommande barn. 

Beträffande kostnaderna har kommunen återsökt medel från Migrationsverket. 
Dessa medel täcker i dagsläget samtliga av socialnämndens kostnader.  

Vid avstämning inför halvårsskiftet 2016 fanns 59 ensamkommande barn för-
delade på de tre boendena. Varje barn genererar 1 900 kronor per dygn i bidrag 
från Migrationsverket. För socialnämndens del täcks även kostnader för hand-
läggare och övrig personal av dessa medel.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att fram till dags dato har socialnämndens 
budget inte belastats på något sätt av ovannämnda flyktingmottagande.  

____________ 

 

Socialnämndens behandling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att bifall motionen 

Gert Andersson (S) yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fö-
reslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
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Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till yttrande under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar att avge föreslaget yttrande  

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande och Gert Anderssons (S) 
yrkande under proposition och finner att socialnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

 

Protokollsanteckning 

Hannyah Jörtoft lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna (SD) anser att Vara kommuns skattebetalare har rätt att 
veta hur deras pengar spenderas och yrkade därför på att socialnämnden skulle 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

 

_____________ 
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SN § 75   Dnr 4/2016 
SN AU § 276 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 2, 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 2, 2016 har 3 synpunkt inkommit, 2 via TYCK TILL om bättre 
Vara och en via Bättre Vara, kommunens hemsida.   

De två förstnämnda berör äldreomsorgen. Den första synpunkten kommer 
från en brukare som anser sig ha fått vänta lång tid på personal, efter att ha 
larmat via sitt trygghetslarm. Brukaren vill inte bli kontaktad. Den andra kom-
mer från en anonym synpunktslämnare som anser att personalen på Rondellen 
är stressad och att det behövs mer personal.  
 
Den tredje synpunkten, inkommen via hemsidan, berör arbetet med att få fram 
kontaktpersoner. Synpunktslämnaren nämner AXET och facebook som lämp-
liga informationskanaler. Synpunkten har besvarats på kommunens hemsida. 
 

Beredning 

Utredare/utvecklare socialförvaltningen 

 

_____________ 
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SN § 76 
SN AU § 274   Dnr 23/2016.001 

Delårsrapport augusti 2016 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden överlämnar delårsrapport augusti 2016 till Kommunfullmäktige 

_____________ 

Ekonom Yvonne Hofling redogör för delårsrapport augusti 2016. 

Prognosen visar på 12 750 tkr i underskott vid årets slut.     

_____________ 
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SN § 77 
SN AU § 275   Dnr 23/2016.002 

Budget 2017 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden äskar att medel tillförs i ram för år 2017 med sammanlagt 
19 000 tkr för att kunna fullgöra de åtaganden nämnden har 2017. 

Dessutom äskar socialnämnden ytterligare medel till de boendeplatser som 
oundvikligen måste tillskapas omgående, en beräknad kostnad på 8 500 tkr.  

Överlämna Budget 2017 och ovanstående äskanden till Kommunfullmäktige 

Agneta Edvardsson (M), Håkan Svensson (M) och Anna Jäderström (M) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

_________ 

Bakgrund 

I budgetdialog 2016-09-07 redogjordes för socialnämndens ekonomiska situat-
ion. Inflödet av personer som behöver insatser från socialnämndens sida är 
opåverkbart. När utredningar påvisar ett behov av att insatser föreligger har 
nämnden skyldighet att tillgodose behoven. Socialnämndens skyldighet kvar-
står även om den ekonomiska ramen är otillräcklig. 

I skrivande stund finns sex personer, inom såväl omsorgen kring personer med 
funktionsnedsättning (OF) som äldreomsorgen (ÄO) vilka har behov av bo-
städer med särskild service eller särskilt boende. De har ansökt om och bevil-
jats insatsen. Bistånds- och LSS handläggarna har vidare kännedom om att ett 
15- tal personer har ansökt om boende enligt SoL eller LSS och flera av dessa 
har med stor sannolikhet rätt till insatsen. Det är också så att LSS-handläggarna 
har vetskap om unga vuxna som kommer att flytta till eget boende och behö-
ver en bostad med särskild service. 

Det är nödvändigt att socialnämnden vidtar åtgärder omedelbart så att dessa 
beslut kan verkställas inom den närmsta framtiden.  

Nämnden har nödgats till att göra placeringar inom OF och IFO, utan att 
kostnaderna har kunnat inrymmas i socialnämndens ekonomiska ram. Innan 
beslut om placeringar fattas är alla möjligheter att tillgodose behoven inom 
kommunen uttömda. Varje beslut om placering föregås av en utredning ge-
nomförd av professionella handläggare. 

Inom samtliga av nämndens verksamhetsområden har antalet brukare med 
insatser i ordinärt boende ökat. 

Ovanstående visar på att socialnämnden har skyldigheter som överstiger vad 
som inryms i den ekonomiska ramen för 2017. 
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Sammanfattningsvis konstateras socialnämnden att fullgörandet av nämndens 
åtagande kräver åtgärder som vida överstiger den ekonomiska ramen för 2017. 
Således erfordras ett ramtillskott i 2017 års budget för att nämnden ska kunna 
fullgöra sina åtaganden. 

En tillbakablick  

Det kan tyckas märkligt att socialnämnden under endast ett år har fått så om-
fattande behov. Nedan följer en kortfattad redogörelse av bidragande orsaker: 

 I äldreomsorgen särskilda boende har ett antal boendeplatser varit le-
diga. Beviljade beslut har kunnat verkställas inom utsatt tidsram då ut-
flyttningar har motsvarat behovet av inflyttningar.  

Detta skiljer sig från nuläget då nya beslut om boende inte kan verkstäl-
las eftersom utflyttningar under sista halvåret har minskat markant.  

 Mot bakgrund av ovanstående kunde Bondens boende omvandlas till 
boende för ensakommande barn. Tillströmningen under sista halvåret 
2015 var enorm men nämnden klarade av att ordna bostäder till samt-
liga barn.  

 Socialnämnden hade försumbara kostnader för medicinskt utskriv-
ningsklara patienter. Hemmaplanslösningar var genomgående.  

 Behovet av bostäder med särskild service inom OF har påtalats. Under 
en längre tid har LSS- och biståndshandläggare aviserat att behovet 
ökar. 

 Antalet placeringar ökade i slutet av 2015 och har fortsatt under 2016.  

 Under 2015 och 2016 har ett flertal tjänster varit vakanta såväl hand-
läggare som chefer.   

_________________ 

 

Socialnämndens behandling  

Ekonom Yvonne Hofling redogör för Budget 2017. Information ges även om 
sammanfattning av genomförda analyser och framtagen statistik. 

  

Yrkanden 

Agneta Edvardsson (M) yrkar att ärendet ”Budget 2017” återremitteras till för-
valtningen i avvaktan på resultatet från förestående analys som ska genomföras 
av Sveriges kommuner och landsting (SKL), förväntad klar 21 oktober 2016  
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Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Fredrik Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Proposition 

Ordföranden ställer Agneta Edvardssons (M) yrkande att återremittera Budget 
2017 till förvaltningen under proposition och finner att socialnämnden beslutar 
att avslå yrkandet och att ärendet skall avgöras på dagens sammanträde 

 

__________ 
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SN § 78 
SN AU § 277   Dnr 24/2016 

Utredning avseende framtida behov av boen-

den inom socialnämndens verksamhetsom-
råden 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag till beslut) 

Socialnämnden ställer sig bakom framtagen utredning och uppdrar åt förvalt-
ningen att återkomma med kostnadsberäkning för respektive åtgärd.  

_____________ 

Bakgrund 

Föreliggande utredning har sin utgångspunkt i socialnämndens uppdrag till 
förvaltningen (SN § 110/2015) att utreda behov av boende inom nämndens 
ansvarsområden. 

 

_____________ 
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SN § 79 
 

Information från de kommunala råden 
 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Agneta Edvardsson informerar 
Samverkansavtal mellan polis och kommun. Problemområden har tagits fram 
att arbeta med, tex trafiksäkerhet och moral, minska fridstörning, våldsbrott, 
inbrott och skadegörelse. 
 
Situationen kring stationshuset/resecentrum ska ses över. 

Polisstationen har endast öppet några timmar i veckan. Detta har påtalats till 
Kommunstyrelsen. 

 

Folkhälsorådet (FHR) 

Agneta Edvardsson informerar 

Information från Närhälsan om att ny vårdcentralchef Bengt Asplén har börjat 
Flyttningen av slutna psykiatrin från Falköping till Skövde pågår 

Projektpengar har avsatts till: 
- rörelsebana i Levene vid arenan 
- bidrag för iordningsställande av Vedums skolas skolgård 
- sponsring till ICA oh projekt hur äta rätt och minska sockerintaget 

Folkhälsoplaneraren har fått i uppdrag att ta fram alternativ till placering av ett 
utegym 

Ansökan om medlemskap i Healthy Cities nätverk 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 
Ulf Genitz informerar att KRF:granskningsgrupp att tittat på detaljplanen  
Brinkeskogen och har ingett synpunkter samt att KRF vill vara vidtalade vid 
planeringen av bostäder. 
Rådet framförde även att det är viktigt att badets ombyggnation blir bra. 
 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Ulf Genitz informerar att den nye vårdcentralschefen Bengt Asplén närvarade 
och presenterade sig. Information gavs om nattillsyn med kamera. 
Krångliga system för att köpa tågbiljetter. 
Bostadsfrågor generellt m.m. 

 

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016-09-28 14 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 80 

Anmälan av 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 under juni och juli månad 2016.  
 

A16/1115-1216 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/2802-3164 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C16/202-222  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D16/1149-1840  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
Del § 200-202 Beslut fattade av socialchef 
 
Del § 303-304 Beslut fattade av utredare/utvecklare 
 
SNAU § 220-226,    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
231-240  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 81 
 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
Vid socialnämndens sammanträde 161026 skall beslut Del § 200 redogöras av  
delegat 

____________ 

Ledamot Agneta Edvardsson (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

____________ 
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SN § 82 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Tf socialchef Ann-Marie Brander informerar: 
 

Kommunstyrelsen har beslutat att Ann-Marie Brander ska verka som tf social-
chef under rekryteringstiden av ny socialchef. 
Från och med vecka 40 kommer annons finnas ute efter ny socialchef och re-
kryteringsföretaget Tarasso är anlitad för denna process 

Tommy Olsson som nu är tf IFO-chef kommer att gå in och vikariera på Ann-
Marie Branders ordinarie tjänst som utredare/utvecklare  

Ny IFO-chef, Peter Engman, börjar sin anställning i oktober 

Intervjuer har skett gällande nya chefer för personlig assistans och Socialpsyki-
atrin. MBL-förhandling ska ske 4 oktober. 

Resurschef Linda Junker börjar, ska stötta upp på Rondellen i början. 

Re chef Emma Lefors ansvarar för Ekebacka samt resurschef inom OF 

 
Stumlansmedel för kompetensökning inom OF och ÄO, biståndshandläggare 
och handläggare 2017 

_____________ 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2016-09-28 17 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 83 

Övrigt  
 

Cecilia Gustafsson (SD) 

Ställer fråga om berörd enhetschef får del av inkommen synpunkt och om 
synpunkten delges medarbetarna. 
Ann-Marie Brander informerar att inkomna synpunkter skickas till berörda 
enhetschefer som sedan får bedöma och ansvara för om synpunkten är av så-
dan art att den berör eller ska delas med till medarbetarna.  

 

Hannyah Jörtoft (SD) 

Medskickar till förvaltningen att de ekonomiska riktlinjerna bör ses över och 
revideras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


