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SN § 57 
SN AU § 175 

Budget 2019, plan 2020-2022 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar budgetförslaget i enlighet med tilldelad budgetram 
354 311 tkr till kommunstyrelsen för vidare beredning. Ramen har förstärkts 
med 3 000 tkr för placeringar samt 2 000 tkr till organisationsförstärkning.  

Nämnden ser följande kostnadsökningar för 2019 och framåt: 

Familjecentral 500 tkr. Vidare har nämnden ett antal placeringar som innebär 
utökade kostnader som är svåra att hantera inom befintlig ram.  

Socialnämnden förutsätter att ackumulerat överskott kan användas till kom-
mande års integrationskostnader. 

Socialnämnden äskar hos Kommunfullmäktige 500 000 tkr i ramtillskott riktat 
till en familjecentral 

 

Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för sina yrkanden nr 2-6 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I inriktningsbeslutet för budget 2019 och plan 2020-2022 antar kommunstyrel-
sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe-
redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslutad plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar samt 
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning 

Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen 
antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för 
nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. 
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska 
målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/ 
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.  

Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar 
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2019 och 
plan 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in-
vesteringsbudget på ram nivå i juni månad.  

I november görs en uppdatering av skatte- och pensionsprognoser, och skatte-
satsen fastställs då i kommunfullmäktige. Nämndernas ramar behandlas enbart 
i juni i kommunfullmäktige. Detaljbudgetbeslut i nämnden anmäls till kom-
munstyrelsen senast i december. 
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Socialnämndens budgetram är otillräcklig för att nämnden ska kunna uppfylla 
målen samt de krav som ställs utifrån lagar och förordningar. Detta föranleds 
av att Individ- och familjeomsorgens och Omsorg kring personer med funkt-
ionsnedsättnings kostnader inte ryms inom tilldelad budgetram. I första hand 
är det kostnader för externa placeringar vilka inte ryms inom tilldelad ram. Ra-
men för Individ- och familjeomsorgen räknas enbart upp med inflation och 
ingen hänsyn tas till verksamhetens volym eller förändringar av denna. I ram-
tilldelningen finns ingen följsamhet utifrån verksamhetens behov. 

Något som kan komma att påverka nämndens ekonomi är den omprövning av  
beslut om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) som Försäk-
ringskassan genomför förnärvarande på uppdrag av regeringen.  

Nämnden följande kostnadsökningar för 2019 och framåt: 

Familjecentral 500 tkr. Nämnden strävar efter att arbeta in dessa kostnader i 
budgeten.  Vidare har nämnden ett antal placeringar som innebär kostnader 
som nämnden ser svårigheter att hantera inom befintlig ram.  

Beslutsunderlag 

- Budget 2019, plan 2020-2022 

Expediering av beslut 

- Kommunstyrelsen 

- Anna Cederqvist, kommundirektör 

- Camilla Verngren, ekonomichef 

___________ 

Socialnämndens behandling 

 

Yrkanden 

 
Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar: (biläggs protokollet) 
1   att socialnämnden ska äska 500 000 tkr i ramtillskott öronmärkt till en  
     familjecentral 
2   att socialnämnden stoppar utbetalning av ekonomiskt bistånd till illegala in- 
     vandrare som besparingsåtgärd 

3   att samtliga ensamkommande i kommunen ska genomgå medicinsk ålders  
     bedömning för att undvika onödiga utgifter på vuxna som enbart barn är    
     berättigade till  
4   att även kultur- och idrottsföreningar omnämns som viktiga samarbets- 
     partners för att tidigt fånga upp unga med problematik i hemmet/skolan 
5   att öka andelen tillsvidareanställningar inom socialnämndens verksamheter 
6   att redovisning tas fram om förväntade intäkter och utgifter för ensamkom-    
     mande och anhöriginvandrare. 
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Proposition 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar enligt detta 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkanden under proposition 
enligt följande  
Yrkande 1 
Ordförande finner att socialnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs av 
Hannyah Jörtoft (SD). 
Den som röstar ja bifaller yrkandet, den som röstar nej avslår yrkandet 
Fem ja-röster avges av Veronica Persson-Lilja (L), Agneta Edvardsson (M), 
Håkan Svensson (M), Leif Sandberg (M) och Hannyah Jörtoft (SD) 
Fyra Nej-röster avges av Fredrik Pettersson (S), Ulla Bengtegård (V), Ulf Ge-
nitz (C) och Ulla Johansson (C) 
Socialnämnden beslutar således att bifalla yrkande nr 1 

Yrkande 2 
Ordförande finner att socialnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs av 
Hannyah Jörtoft (SD). 
Den som röstar ja bifaller yrkandet, den som röstar nej avslår yrkandet 
En ja-röst avges av Hannyah Jörtoft (SD), åtta nej-röster avges av Veronica 
Persson-Lilja (L), Agneta Edvardsson (M), Håkan Svensson (M), Leif Sandberg 
(M), Fredrik Pettersson (S), Ulla Bengtegård (V), Ulf Genitz (C) och Ulla Jo-
hansson (C) 
Socialnämnden beslutar således att avslå yrkande nr 2 

Yrkande 3-6 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena 3-6 och finner att socialnämn-
den avslår dessa 

 

Protokollsanteckning 
Agneta Edvardsson (M) avger en protokollsanteckning I ramen ingår 2 mkr till 
organisationsförändring och moderaterna utgår från att denna förändring håller 
sig inom denna summa utan att äskande om ytterligare medel kommer att ske 
framöver gällande detta. 

____________ 
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SN § 58 
SN AU § 177 

 

Överflyttning av Vedums dagverksamhet till 

dagverksamheterna i Vara och Kvänum 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att under 2019 överflytta Vedums dagverksamhet till 
dagverksamheterna i Vara och Kvänum.  

____________ 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden beslutade ( § 54, 2014) att samlokalisera dagverksamheterna i 
vårdcentralens lokaler. Efter genomförd ombyggnad av före detta arbetstera-
pins och sjukgymnastikens lokaler i vårdcentralen bedrivs dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom samt Varas dagverksamhet där. Till Varas dag-
verksamhet fördes dagverksamheten i St Levene under hösten 2017. Antalet 
brukare i Vedums dagverksamhet har minskat och möjligheten torde finnas att 
under våren 2019 inrymma verksamheten i Varas och Kvänums dagverksam-
heter. Vad Kvänums dagverksamhet beträffar är det med utgångspunkt i dags-
läget angeläget att bibehålla den.  
 
Av socialnämndens beslut § 54, 2014 framgår även att träffpunkter ska tillskap-
as i Vedum, St Levene och Kvänum. Här kan befintliga lokaler bl a dagverk-
samheterna har bedrivits ianspråktas. För finansiering av träffpunkternas upp-
start finns fondmedel avsatta (KS § 154, 2017). Planering och uppstart kommer 
att genomföras 2018. 
 
_____________ 
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SN § 59 
SN AU § 178 

Utseende av dataskyddsombud  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. utse Ulrika Helgesson, Göliska IT, till dataskyddsombud för social-
nämndens verksamheter, med tillträde den 25 maj 2018. 

2. entlediga Emelia Larsson som personuppgiftsombud för socialnämn-
dens verksamheter, från och med den 25 maj 2018.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunens samtliga nämnder har, i enighet med nuvarande personuppgift-
slag (1998:204), utsett Emelia Larsson som personuppgiftsombud. Den 25 maj 
2018 ersätts personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR). Förord-
ningen ställer krav på att offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud, 
vars främsta uppgift är att övervaka att dataskyddsförordningen efterlevs.  

Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräcklig kunskap om 
dataskydd samt få det stöd och befogenheter som krävs för att kunna utföra 
uppdraget på ett effektivt och oberoende sätt. Inom Göliska ITs kommuner 
har ett gemensamt dataskyddsombud tillika informationssäkerhetssamordnare 
anställts. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättig-
heter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 
förordningen till att modernisera regler för att anpassas till det nya digitala 
samhället. 

Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska de personuppgiftsansvariga be-
sluta om att utse ett dataskyddsombud. Inom kommunen är samtliga nämnder 
personuppgiftsansvariga. Beslutet ska anmälas till datainspektionen. 

Några av de viktigaste nyheterna i förordningen är att den personuppgiftsan-
svarige:  

- ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade perso-
nerna om en allvarlig incident har inträffat, 

- ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker, 
- är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med personupp-

giftsbehandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre. 
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Dataskyddsombudets uppdrag är att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om hur or-
ganisationen behandlar personuppgifter och om de följer gällande bestämmel-
ser och interna styrdokument. Vidare ska ombudet informera och ge råd inom 
organisationen. 
 
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, de registrerade samt 
de anställda inom kommunen. 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Datainspektionen 

- Föreslaget dataskyddsombud, Ulrika Helgesson 

- Nuvarande personuppgiftsombud, Emelia Larsson  

___________ 
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SN § 60 
SN AU § 180 

Familjecentral i Vara kommun 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att i samverkan med bildningsnämnden och Närhäl-
san, inrätta en familjecentral i Vara kommun.  

Ovanstående förutsätter att bildningsnämnden och Närhälsan fattar erforder-
liga beslut om inrättande av en familjecentral med nämnda samverkansparter. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsuppgifterna inom barnhälsovården har under de senaste decennierna 
successivt ökat och en förskjutning har skett, från ett somatiskt perspektiv mot 
ett alltmer folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Det förebyggande 
arbetet med barn och deras familjer förutsätter att barnhälsovården även har 
nära kontakt och samarbete med andra verksamheter. Detta kan tillgodoses 
genom bildandet av Familjecentraler (FC). 

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, 
tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En 
familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen för-
skola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Syftet är att 
främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. 

Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas och utbyta 
erfarenheter, där finns kompetens i nära samverkan som är lättillgänglig och 
snabbt går att nå. En plats för alla oberoende av ekonomiska förutsättningar, 
kulturtillhörighet, etnicitet osv. 

En familjecentral innebär en utvidgning av den generella mödra- och barnhäl-
sovården vilket gör att verksamheten snabbt blir känd och lättillgänglig för alla 
blivande och nyblivna föräldrar. Flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans 
kring barnfamiljen. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, soci-
alsekreterare och läkare kan det även finnas familjerådgivare, fritidsledare, psy-
kologer m.fl. Genom samordning av resurser på huvudmannanivå och samlo-
kalisering av verksamheterna underlättas möjligheten till samarbete och sam-
verkan. 

 

Ärendebeskrivning 

Då Vara kommun inte har någon familjecentral föreslås nu att införa familje-
central tillsammans med bildningsnämnden och Närhälsan i Vara. Detta förut-
sätter att bildningsnämnden och Närhälsan antar likvärdiga beslut om infö-
rande av familjecentral.  
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Vara kommun är sist ut i Skaraborg och behov av familjecentral gällande sam-
ordning, samverkan och tidiga insatser bedöms som en nödvändig utveckling i 
många avseenden. Bland annat för att kommunen har en positiv utveckling 
angående antalet nyfödda och att kommunen behöver en satsning på samver-
kan för att främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barnen i kom-
munen. 

En familjecentral i Vara skulle innebära att vi samlar mödravård, barnhälso-
vård, öppen förskola och öppenvård från socialtjänst på ett och samma ställe i 
lämpliga lokaler på vårdcentralen. Detta blir i så fall fastighetsförvaltningens 
ansvar. 

Finansieringen sker av samtliga tre samarbetspartners: Närhälsan, bildnings-
nämnden och socialnämnden. I regionen finns en prestationsandel för Närhäl-
san att ta del av vid införandet av familjecentral. 

En uppskattad kostnad för socialnämnden blir ca 500 tkr per år och innebär 
del av lokalkostnad, del av samordnartjänst, personal mm. 

En projektledning ska upprättas med projektplan. En samverkansgrupp runt 
införandet av familjecentral startas i kombination med styrgruppen för lokal 
samverkan. 

Vid erforderliga beslut från samtliga instanser kan en familjecentral införas i 
Vara kommun under 2019. 

Expediering av beslut 

Bildningsnämnden 

Socialnämnden   

Närhälsan 

___________ 
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SN § 61 

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  
 

A18/366-555  Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/795-1184 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

D18/868-941  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F18/20-28  Beslut fattade av ekonomichef 
 

SNAU § 96-117    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
127-152          avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 62 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 112 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Hannyah Jörtoft (SD) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN § 63 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar 

Västkom har redogjort för kostnad per timme för de brukare som tillfälligt 
vistas och får hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun och brukare från 
annan kommun som vistas i Vara kommun. År 2018 är avgiften för hemtjänst 
401 kr/timme och för hemsjukvård  
650 kr/timme 

Idag finns det 8 tomma platser på särskilt boende 

 
Socialchef Ylva Morén informerar att Arbetsmiljöverket har genomfört ytterli-
gare uppföljningsbesök på IFO. De har nu meddelat att de avslutar ärendet. 

 

 

_____________ 
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SN § 64 

Redogörelse verksamhetsbesök 
 

Veronica Persson-Lilja (L) informerar från genomfört verksamhetsbesök i  
Vedums hemtjänst 

 

__________ 

 

 


