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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-02-21 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 16 

Redogörelse delegeringsbeslut 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegeringsbeslut 

 
______________ 
 
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 

A18/153  Biståndshandläggare Alma Mörk 

D17/1455  Avgiftshandläggare Catharina Holm 

F18/7  Bostadsanpassningshandläggare Mikael Johansson 

SNAU § 209  Socialsekreterare Maria Gilbertsson 

  

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-02-21 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 17 
SN AU § 45   Dnr 6/2018.002 

 

Yttrande över remiss avseende förslag till 

”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att föreslår kommunstyrelsen att handlingsplanen just-
eras enligt nedanstående samt att anta förslag till ”Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2020”  

 
-  Punkt 3.1 Viktigt med en tydlig koppling till förskolans och skolans ansvar i    
   dokumentets inledning  
 
-  Punkt 4.1 Exempel på diskrimineringsgrund skall ersättas med: All form av  
   diskriminering ska motarbetas  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ett länsgemensamt arbete mellan regionen och de 49 kommunerna pågår se-
dan 2016 för att ta fram en gemensam handlingsplan inom området psykisk 
hälsa.  

Arbete har under 2016 och 2017 gjorts för att utreda behov och formulera 
gemensamma mål för länets samtliga huvudmän inom fokusområdena: Före-
byggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet 
och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation.  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde 8 decem-
ber 2017 § 101 beslutat att ställa sig bakom ”Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020”. Styrelsen rekommenderar även sina medlemskommuner att anta 
handlingsplanen. 

För genomförande av planen finns en styrgrupp som är baserad på delregional 
vårdsamverkan.  

Kommunstyrelsen har sänt ovannämnda handlingsplan till socialnämnden och 
bildningsnämnden för yttrande som ska vara kommunstyrelsen senast 2018-03-
01.  
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  Utdragsbestyrkande  

Yrkanden 
 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar följande tillägg till socialnämndens yttrande: 

-  Punkt 3.1 Viktigt med en tydlig koppling till förskolans och skolans ansvar i  
   dokumentets inledning  
 
-  Punkt 4.1 Exempel på diskrimineringsgrund skall ersättas med: All form av  
   diskriminering ska motarbetas  

 

Proposition 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts tilläggsyrkande under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar att anta tilläggsyrkandet 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-02-21 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 18 
SN AU § 46   Dnr 6/2018.003 
 

Yttrande över remiss avseende förslag till 

överenskommelse om samverkan mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Gö-

talandsregionen om Munhälsa- uppsökande 

och nödvändig tandvård  

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till över-
enskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om Munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt Tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. De som är berättigade 
till nödvändig tandvård och munhälsobedömningar är oftast personer som har 
svårt att föra sin egen talan och har stort behov av hjälp och stöd. Det stora 
flertalet är till följd av sina funktionsnedsättningar kända inom den kommunala 
hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten.  

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och 
VGR, ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt 
utvärdering av målgruppens tillgång till nödvändig tandvård. 

Ett förslag till överenskommelse som beskriver huvudmännens gemensamma 
ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård har tagits fram. 

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde 8 decem-
ber 2017 § 102 beslutat att ställa sig bakom förslag till överenskommelse om 
samverkan mellan Västra Götalands kommuner och VGR avseende Munhälsa-
uppsökande och nödvändig tandvård. Styrelsen rekommenderar även sina 
medlemskommuner att anta överenskommelsen. 

Kommunstyrelsen har sänt ovannämnda förslag till överenskommelse till soci-
alnämnden för yttrande som ska vara kommunstyrelsen senast 2018-03-01.  
 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander föredrager ärendet 

__________ 
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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 19 
SN AU § 73 

Årsredovisning 2017 

Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) 

Socialnämnden godkänner årsredovisning 2017 och överlämnar densamma till 
kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning  

Socialnämndens ekonomiska resultat för år 2017 visar på ett underskott med    
3 336 tkr. Resultatet visar varierande över- och underskott på resultatenheter-
na. Ett stort underskott redovisas på individ-och familjeomsorgen (IFO) för 
placeringar av barn och unga. Det redovisas också underskott för vuxenplace-
ringar och familjehemsplaceringar för barn och unga. Omsorgen kring perso-
ner med funktionsnedsättning (OF) uppvisar ett underskott beroende på place-
rings- och personalkostnader. Äldreomsorgen (ÄO) redovisar däremot ett 
överskott beroende på vakanta tjänster och att antalet hemtjänsttimmar har 
varit stabilt. 
Enheten ensamkommande barn (EKB) redovisar underskott i och med av-
veckling av boenden med hyres- och personalkostnader. 

 En positiv utveckling har skett när det gäller chefer inom socialnämndens 
verksamhetsområden. En ordinarie förvaltningschef har tillträtt under året och 
för resultatenhetschefernas del har en stabilisering skett i jämförelse med tidi-
gare år, omsättningen har varit obefintlig. Fyra resultatenhetschefer har påbör-
jat sin anställning och ersatt fyra som slutade år 2016. 

Vidare har socialsekreterare, biståndshandläggare och fysioterapeuter varit 
mycket svårrekryterade under senare år. För att något kompensera vakanser 
inom IFO, socialsekreterare och sektionschef, har konsulter hyrts in. 

En ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning har startats på 
Götgatan i Kvänum. Planering och personalrekrytering har pågått sedan våren 
2017. Inflyttningen för brukarnas del försenades något och skedde i december. 

Den minskade tillströmningen av ensamkommande barn som märktes år 2016 
har fortsatt under 2017. Detta har medfört att såväl HVB Badaren som HVB 
Olofsgatan har avvecklats. I dagsläget bedrivs verksamheten HVB i Bondens 
lokaler där också ett stödboende har startas. 

Arbetet med trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik på-
går kontinuerligt. Projektet med nattillsyn via kamera har utvärderats med 
övervägande positivt resultat. Beslut om att permanenta projektet fattades och 
antalet kameror har utökats. 
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  Utdragsbestyrkande  

 

forts 

För att kunna jämföra nämndens kostnader med andra kommuner och analy-
sera resultat har kostnad per brukare (KPB) genomförts med hjälp av företaget 
Ensolution. 

Avslutningsvis kan nämnas några av de utmaningar socialnämnden kan komma 
att ställas inför kommande år: Inflödet av ärenden, ett ökat antal äldre, brukare 
med komplexa behov, ökad integration och brist på bostäder. 
 
___________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-02-21 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 20 

SN AU § 74 

Internkontroll 2017 

Beslut  

Socialnämnden beslutar att avge nämndens rapport om resultatet från genom-
förd interkontroll 2017 till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer 

___________ 

Sammanfattning  

Inför varje verksamhetsår beslutar kommunstyrelsen om en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut med 
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning 

Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 

Respektive nämnd skall i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 
Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer. 

 

___________ 
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Socialnämnden 2018-02-21 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 21 

SN AU § 75 

Revidering av socialnämndens delegerings-

ordning 

Beslut  

Socialnämnden beslutar att  

1. Anta delgeringsordning för socialnämnden med föreslagna revideringar 
 

2. Reviderad delegeringsordning ska gälla från och med 2018-02-22.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet  

Från och med 2018-01-01 gäller en ny kommunallag (2017:725). Mot bakgrund 
av detta finns det anledning att uppdatera delegeringsordningens inledande 
text.  

Vidare har delegaterna ekonomichef och bostadsanpassningshandläggare till-
förts rutinen för anmälan, urval och redogörelse av delegeringsbeslut till Soci-
alnämnden. 

När det gäller vidaredelegering i avsnitt 2 och 3 föreslås hänvisning till lagrum i 
anmärkningen, punkterna 2.1 och 3.1, ändras från tidigare 6:36 KL till nu gäl-
lande 7:6 KL.  

I punkterna 3.2 och 3.5 föreslås hänvisningen i anmärkningen tas bort då vida-
redelegering enligt 7 kapitlet 6  § kommunallagen endast kan göras av förvalt-
ningschef. 

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 22 
SN AU § 76    Dnr 6/2018.001 
 

Yttrande över remiss avseende förslag till 

förändringar i färdtjänstreglementet  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till revide-
rat färdtjänstreglementet under förutsättning att nedanstående förtydligande 
görs beträffande förflyttningshjälpmedel i punkt 8. Individuella behov  
samt att 
överlämna inkomna synpunkter från Synskadades riksförbund (SRF) till kom-
munstyrelsen, bilaga 

____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Skaraborgs Kollektivtrafikråd föreslår revidering av färdtjänstreglementet med 
utgångspunkt i fokusområdena i ’Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019, för 
färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg.  

Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente. Kommu-
nerna i Skaraborg har beslutat att anta ett gemensamt färdtjänstreglemente 
vilket ger flera fördelar. Förslaget till revidering är föranlett av bl.a. rättspraxis 
och anpassning till modernare biljettsystem. 

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde 8 decem-
ber 2017 § 98 beslutat att rekommendera sina medlemskommuner att anta 
föreslagna revideringar i det gemensamma färdtjänstreglementet. 

Kommunstyrelsen har sänt ovannämnda förslag till överenskommelse till soci-
alnämnden för yttrande som ska vara kommunstyrelsen senast 2018-03-01.  

Socialnämnden noterar att ett förtydligande erfordras beträffande punkt 8. 
Individuella behov. Här anges vilken allmän service som ingår i avtalet med 
transportföretaget bl.a. ”hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel”. I på-
följande text anges att ”Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för 
resans genomförande får tas med dvs. de hjälpmedel som krävs under 
färd.” Det hänvisas till 9§ lag om färdtjänst, här står inget om hjälpmedel. Av 9 

§ framgår dock att ”om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med vill-

kor”.  För tydlighetens skull bör meningen lyda: Endast de förflyttnings-
hjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med, exempel-
vis rollator eller rullstol”.  

Förslaget till förändringar i färdtjänstreglementet har sänts till kommunala rå-
det för funktionshindrade för synpunkter och SRF har inkommit med svar 

___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 23 

SN AU § 77   Dnr 6/2018.009 

Projektmedel ”Vara I Jobb” 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja projektmedel för 2018 med 31 750 kronor 
till projektet ”Vara I Jobb”  

_____________ 

Sammanfattning  

Projektet ”Vara I jobb” startade sommaren 2017. Projektet har som mål att 
främja, förebygga och skapa förutsättningar för de elever som kan ses ha behov 
av extra stöttning och som ligger i riskzonen till att hamna i ett utanförskap 
senare i livet. Målgrupp är 8-10 ungdomar i årskurs 7 och 8. 
Projektet drivs gemensamt av Elevhälsan (Bildningsnämnden) och Arbets-
marknadsenheten och IFO (socialnämnden)  

Projektägarna har inkommit med önskemål om ytterligare projektmedel med 
totalt 63 500 kronor för att driva projektet även år 2018. En kostnad som  
delas mellan nämnderna, således 31 750 kronor per nämnd 

Socialchef Ylva Morén föredrager ärendet 

______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 24 
SN AU § 78   Dnr 5/2018 

Godkännande av utförare av serviceinsatser i 

Vara kommuns hemtjänst 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna företaget CareFree Living som utförare 
av serviceinsatser1 i Vara kommuns hemtjänst.  

_________ 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade (Kf § 71, 2008) att införa valfrihetssystem i 
kommunens hemtjänst, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). 

Socialnämnden beslutade 2010-09-29 (SN § 99) att valfrihetssystemet inled-
ningsvis skulle omfatta serviceinsatser i hemtjänsten.  

Det förfrågningsunderlag som finns på kommunens hemsida fastställdes av 
socialnämnden 2010-10-27 (SN § 118). Förfrågningsunderlaget revideras och 
uppdateras kontinuerligt bl. a. vad gäller ersättningen per utförd timma. 

Företaget CareFree Living har inkommit med en ansökan om att få utföra ser-
viceinsatser i Vara kommuns hemtjänst.  

Beredning 

Socialchef, chef för biståndsenheten och utredare/utvecklare har träffat repre-
sentanter för företaget och kan konstatera att CareFree Living uppfyller de 
krav enligt förfrågningsunderlaget. Ansökan med bilagor bifogas. 

Kontakt har vidare tagits med de två referenter som lämnats, ingen anmärk-
ning  

___________ 

                                                 
1 Se Förfrågningsunderlaget avsnitt 1.3 
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SN § 25 

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  
 

A18/1-195  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/1-404  Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/1-24   Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 

 
D18/1-125  Avgiftsbeslut 
 
F18/1-15  Beslut fattade bostadsanpassningshandläggare 
 

SNAU § 1-12, 14-22 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
               avseende socialtjänstärenden  
 
____________ 
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SN § 26 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 18 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
 Ledamot Håkan Svensson (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________  
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SN § 27 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén 

Informerar hur Vara kommun rustar sig inför eventuell brand på boenden 
Det finns bland annat styrdokument och krisplan. Till detta genomförs konti-
nuerlig systematiska brandskyddsutbildningar. I höst kommer det att ske en 
krisövning i kommunen. Säkerhetssamordnaren kommer att bjudas in till 
chefsgrupperna för att ge information 

Information om en lex Sarah anmälan 

 
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar att en revision inom 
äldreomsorgen har genomförts  

 

_______________ 
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SN § 28 

Information från de kommunala råden 
 

Folkhälsorådet (FHR) 

Ledamot Agneta Edvardsson (M) informerar: 
 
Förra året ställdes frågan varför Vara kommun inte har tandborstning för barn 
i förskolan. Undersökningar visar att karies bland barn har ökat. Bra diskussion 
kring detta på rådet. 
Folktandvården kan besöka förskolorna för information. Tanken är att barnen 
ska lära sig att borsta tänderna 

Vårdcentralschefinformerade om att det fungerar bra med utlandsfödda läkare, 
och någon vill stationera sig i kommunen och bli distriktsläkare. 
Vårdcentralen har tillsatt en sjuksköterska som är med på vårdplaneringar. 
Vårdsamverkan fungerar bra mellan kommun och vårdcentral 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ordförande Ulf Genitz (C) informerar: 

Arbete pågår med att få representant från Närhälsan att delta på KPR. 
Information gavs från socialnämnden. 
Gratis busskort för äldre ska behandlas på KSAU 
Avrapportering från möte med östra hälso- och sjukvårdsnämnden som brukar  
bjuda in representanter från kommunernas pensionärsråd att delta 

 

_____________ 

 

 
 
 

 

 


