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  Utdragsbestyrkande  

SN § 84 

Presentation ny chef för Individ- och familje-

omsorgen (IFO) 
 
Ny IFO-chef Peter Engman närvarar och presenterar sig för socialnämnden 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 85 

Redogörelse delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelse av nedan utvalt och förtecknat delege-
ringsbeslut 

____________ 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har genom sin delegeringsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän. 
 

Nedanstående delegeringsbeslutet har utvalts av socialnämnden 160928 att 
redogöras för på dagens socialnämnd. 
 

Delegeringsbeslut 

 

Del § 200/2016 Tf socialchef Ann-Marie Brander  

 

______________ 
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SN § 86 
SN AU § 285 

Ändring i socialnämndens delegeringsordning  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antager delgeringsordning för socialnämnden med föreslagen 
ändring 

 

_________ 

Bakgrund 

Mot bakgrund av förändrad arbetsfördelning inom Individ- och familjeomsor-
gen(IFO) föreslås följande lydelse vad gäller punkterna 6.35 och 6.36 i social-
nämndens delegeringsordning: 

 

6.35 Beslut om att utred-
ning inte ska inledas 
utifrån anmälan 

11 kap 1 § SoL Samordnare IFO Avser även 
socsekr i 
jouren 

6.36 Beslut att utredning 
ska avslutas utan åt-
gärd utifrån inkom-
men anmälan 

11 kap 1 § SoL Samordnare IFO Avser även 
socsekr i 
jouren 

 

 

________________

Individ- och familjeomsorg 

6. Socialtjänstlagen (SoL) 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 
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SN § 87 
SN AU § 302 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar information för kvartal 3, 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 

____________ 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 88 
SN AU § 303 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 3, 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 3, 2016 
 

För kvartal 3, 2016 finns 7 icke verkställt beslut och ett avbrott i verkställighet-
en att rapportera. 5 av besluten samt avbrottet i verkställigheten avser kontakt-
person. Två av besluten avser bostad med särskild service för vuxna..  

Sedan tidigare fanns 4 icke verkställda beslut, varav samtliga avser kontaktper-
son. Vidare fanns 7 avbrott i verkställigheten, samtliga avseende kontaktper-
son.   

Sammanfattningsvis finns 11 icke verkställda beslut, varav två avser bostad 
med särskild service för vuxna och 9 kontaktperson. Det finns 8 avbrott i verk-
ställigheten, samtliga avser kontaktperson.  

____________ 

 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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SN § 89 
SN AU § 304 

 

Sammanträdesdagar 2017 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden antager sammanträdesdagar för 2017 samt att socialnämndens 
sammanträde startar kl 09.00 
 
Arbetsutskott med start kl 08.00 Socialnämnd med start kl 09.00 

4 januari   25 januari 
18 januari   22 februari  (bokslut) 
1 februari   22 mars 
15 februari   19 april   (budget 2018) 
1 mars   17 maj   (delårsrapport april) 
15 mars   28 juni 
29 mars   30 augusti 
12 april   27 september (delårsrapport augusti) 
26 april   25 oktober 
10 maj   22 november 
24 maj   20 december 
7 juni 
21 juni 
5 juli prel 
19 juli prel 
9 augusti 
23 augusti 
6 september 
20 september 
4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
29 november 
13 december 

_________ 

 

Arbetsutskottets behandling 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Förvaltningen har framtagit förslag på sammanträdesdagar 2017 
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Arbetsutskott med start kl 08.00 Socialnämnd med start kl 14.00 

4 januari   25 januari 
18 januari   22 februari  (bokslut) 
1 februari   22 mars 
15 februari   19 april   (budget 2018) 
1 mars   17 maj   (delårsrapport april) 
15 mars   28 juni 
29 mars   30 augusti 
12 april   27 september (delårsrapport augusti) 
26 april   25 oktober 
10 maj   22 november 
24 maj   20 december 
7 juni 
21 juni 
5 juli prel 
19 juli prel 
9 augusti 
23 augusti 
6 september 
20 september 
4 oktober 
18 oktober 
1 november 
15 november 
29 november 
13 december  

 

_____________ 

 

Socialnämndens behandling 

 

Yrkande 
Hannyah Jörtoft (SD) med instämmande av Fredrik Pettersson (S) yrkar att 
socialnämndens sammanträden startar kl 09.00 istället för kl 14.00 

 
Håkan Svensson (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottet 
förslag 
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Socialnämnden 2016-10-26 9 

  Utdragsbestyrkande  

 

Proposition 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar att socialnämnden fr om 2017 ska starta kl 
09.00 

 

_______________ 
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SN § 90 
SN AU § 305 

Lokaler för dagverksamheter och hemtjänst-
grupp 

Beslut  

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med tekniska förvalt-
ningen fortsätta det påbörjade arbetet med lokaler till dagverksamheter och 
hemtjänstgrupp för personer med demenssjukdom, i vårdcentralen. 
Lokalhyra beräknas bli 753 000 kr per år enligt tekniska förvaltningen och lo-
kalhyran är sedan tidigare avsatta i socialnämndens budget för detta ändamål. 

 

_________ 

Bakgrund och sammanfattning 

 

Socialnämnden beslutade 2014-05-21, SN § 54, att samla kommunens dagverk-
samheter i lokaler på vårdcentralen. Bland annat skulle dagverksamheten för 
personer med demenssjukdom få ändamålsenliga lokaler i vårdcentralen. Loka-
lerna som i dagsläget används till Varas dagverksamhet bedömdes som lämp-
liga till dagverksamhet för personer med demenssjukdom och lokalerna där 
Närhälsan bedrivit arbetsterapi skulle omvandlas till lokaler för nuvarande Va-
ras dagverksamhet. Tekniska förvaltningen påbörjade arbetet med projektering 
och socialnämnden tillfördes medel för hyreskostnaderna, 1 mkr. Dessa medel 
har ej använts i avvaktan på verkställighet. 

Socialnämnden beslutade 2014-12-17 § 127 att avvakta verkställighet av tidi-
gare beslut om samlokalisering av dagverksamheterna, 2014-05-21 § 54 

Ärendet med lokaler för dagverksamheter aktualiserades igen hösten 2015. Det 
visades sig att dagverksamheten för personer med demenssjukdom var i stort 
behov av andra och för ändamålet anpassade lokaler. Även hemtjänstgruppen 
för personer med demenssjukdom har behov av andra lokaler. 

De båda ovannämnda verksamheterna bedrivs i källarplan på Bonden. Dag-
verksamheter för personer med demenssjukdom omfattades av socialnämn-
dens tidigare beslut. Hemtjänstgruppens behov av andra kontorslokaler har 
egentligen förelegat sedan gruppen startades. Lokalerna i Bonden bedömdes 
vara tillfyllest för båda verksamheterna under en försöksperiod. Efter försöks-
perioden permanentades verksamheterna och behovet av andra lokaler kvar-
stod men avsaknaden av alternativ till Bondens källarplan saknades vilket med-
förde att verksamheterna blev kvar.  

Behovet av väl fungerande lokaler har påtalats såväl ur verksamhets- som ar-
betsmiljösynpunkt 

_______________ 
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SN § 91 

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  
 

A16/1217-1369 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B16/3165-3553 Beslut fattade av handläggare IFO 
 
C16/223-235  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D16/1841-1905  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
SNAU § 242-256,    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
259-273  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 92 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 
Vid socialnämndens sammanträde 161123 skall beslut SN AU § 253 redogöras 
av delegat 

____________ 

Ledamot Håkan Svensson (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

____________ 
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SN § 93 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Tf socialchef Ann-Marie Brander informerar 

Nya chefer: 

Peter Engman, Individ- och familjeomsorgen 
Åsa Hedvall, socialpsykiatrin 
Catharina Ask, Personlig assistans 
Linda Junker, resurschef, just nu stationerad på Rondellen 

 

Underhållet är eftersatt på vårdcentralen tex kontorslokaler och läkemedelsför-
råd. Tekniska bekostar behövligt underhåll. 

Diskussioner pågår om att Levene/Vara hemtjänstområde skall flyttas ihop 
med Vara hemtjänst och därmed utgå från samma lokaler. 

Nattillsyn via kamera. Resurschef Linda Junker har meddelat att en brukare har 
tackat ja till detta och ett par till är intresserade men ännu ej lämnat besked 

Fyra beslut gällande bostad med särskild service inom OF har ej kunnat verk-
ställas. Diskussion pågår med berörda OF chefer. Ärende kommer till social-
nämnden i november om att skapa ett boende på Götgatan, Kvänum 

De ensamkommande som nu bor på Götgatan i Kvänum ska flytta till Grepen 
i Vara. 

Larmen på Kvänums- och Tornumsgården krånglar och vidtagna åtgärder har i 
dagsläget inte gett effekt. Eventuellt ska anmälan till IVO ske. 

____________ 
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SN § 94 

Övrigt 
 

Håkan Svensson vill veta hur länge kommunen har hyrt Grepen. Förvaltningen 
ska ta fram information om detta nästa nämndsmöte i november 

Idag finns ingen kö till särskilt-boende-plats. Just idag finns två tomplatser på 
Stenkilsgården och en plats på Kvänumsgården 

Ledamot Håkan Svensson (M) har önskemål om att ekonomen ska närvara vid 
samtliga socialnämndssammanträden.  

____________ 

 

 


