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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 67 
SN AU § 212 

Revidering av Riktlinjer och handläggningsru-

tiner för ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer och handläggningsrutiner 
för ekonomiskt bistånd. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Riktlinjer och handläggningsrutiner för ekonomiskt bistånd är en betydelsefulla  
när det gäller kvalitetssäkring av handläggningen. Ett behov av att revidera 
föreliggande riktlinjer och handläggningsrutiner för ekonomiskt bistånd har 
uppmärksammats och revideringsarbete har nu genomförts. 

IFO-chef Peter Engman föredrager ärendet 

___________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-05-16 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 68 
SN AU § 213 

Revidering av socialnämndens delegerings-

ordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av socialnämndens delegeringsord-
ning enligt bilaga 

_____________ 

 
Sammanfattning av ärende 

Mot bakgrund av beslutet om riktlinjer och handläggningsrutiner för ekono-
miskt bistånd föreslås bilagd revidering av socialnämndens delegeringsordning. 
De nya punkterna medför att numreringen justeras i kapitel 6. 

 

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 69 
SN AU § 195 
 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–i §§, Social-

tjänstlagen (SoL) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2018. 

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, 2018   

 Antal Insats 

Icke verkställt beslut 1 kontaktperson 

Tidigare inrapporterade beslut som verk-
ställts under kvartalet 

Ärende som avslutats 

1 

 

1 

kontaktperson 

 

Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade avbrott som 
verkställts under kvartalet 

0  

 

Summa efter kvartal 4, 2017 
  

Icke verkställda beslut 

 

Avbrott i verkställighet 

2 

1 

1 

Kontaktperson 

Familjehem 

Kontaktperson 
 

Summa icke verkställda beslut 4  

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 70 
SN AU § 196 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO2) enligt 28 f-i §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 1, 2018. 

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, 2018 

  Antal  Insats 

Icke verkställt beslut  

 

 

 

Den enskilde har avsagt 
sig insatsen/insatsen 
inte längre aktuell 

1 

 

Kontaktperson 

 

Tidigare inrapporterade 
beslut som verkställts 
under kvartalet 

3 Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade 
avbrott som verkställt 
under kvartalet 

1 Kontaktperson 

 

 

 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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  Utdragsbestyrkande  

 

Summa efter kvartal 1, 2018 

 

  Antal  Insats 

Icke verkställda beslut 4 

 

Kontaktperson 

 

Inrapporterade avbrott 
som inte verkställts un-
der kvartalet 

 

5 

 

Kontaktperson 

Summa: 9  

 

 

_____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 71 
SN AU § 197 

Revidering socialnämndens delegeringsord-

ning - Delegation att teckna personuppgiftsbiträ-

desavtal 

Beslut 

Socialnämnden antar reviderad delegationsordning, innefattande ny punkt, 1.3 
delegation att teckna personuppgiftsbiträdesavtal  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån det pågående arbetet med implementering av den nya dataskyddsför-
ordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) i kommunens verk-
samheter har uppmärksammats att socialnämnden i nuvarande delegationsord-
ning inte har delegerat beslutanderätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal.  

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en person-
uppgiftsansvarigs räkning.  

De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga 
garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och 
säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Den personuppgiftsansva-
rige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett biträdesavtal.  

Nu gällande delegationsordning har tillförts ytterligare en punkt 1.3, gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. Förslaget är att socialchef får 
delegation att teckna förvaltningsövergripande personuppgiftsbiträdesavtal 
medan förvaltningens respektive resultatenhetschefer ges delegation att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal som rör den egna resultatenheten.  

 

1. Allmänna ärenden 

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anm 

1.3 Teckna personupp-
gifts-biträdesavtal 
för socialnämndens 
verksamheter 

Dataskydds-
förordningen 

 

 

Socialchef 

 

 
___________
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Socialnämnden 2018-05-16 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 72 
SN AU § 198 

Förstudie särskilt boende för äldre i Vara och 

St Levene 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samverkan med tekniska förvalt-
ningen inleda en förstudie med utgångspunkt i föreliggande behovsbeskrivning.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Diskussioner om och planering av särskilda boendeformer för äldre har förts 
och förs kontinuerligt såväl nationellt som lokalt i Vara kommun. Under årens 
lopp har särskilda boendeformer för äldre byggts om och renoverats. Utveckl-
ingen av hemtjänst och kvalificerad hemsjukvård möjliggör för enskilda med 
omfattande omsorgs-, omvårdnads- och hälso-och sjukvårdsbehov att bo kvar 
i sitt ordinära boende. Mot bakgrund av detta består behoven till övervägande 
delen av korttidsboende och boende för personer med demenssjukdom. 

Ärendebeskrivning 

2016 gjordes en utredning på uppdrag av socialnämnden avseende framtida 
behov av boende inom socialnämnden verksamhetsområde. I september 2016 
beslutade nämnden (SN § 78) att ställa sig bakom utredningen och uppdrog åt 
förvaltningen att tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta vidare med de 
förslag som framgick av utredningen. Ett förslag var att tillskapa en bostad 
med särskild service som riktar sig till äldre med stora omsorgs- och omvård-
nadsbehov, vilket föranledde uppstarten av Götgatans gruppbostad i Kvänum.  

Andra förslag i utredningen avser såväl korttidsboende och boende för perso-
ner med demenssjukdom. Där fanns också förslag på att åter flytta korttidsbo-
endet för personer med demenssjukdom från Stenkilsgården i St Levene till 
Vara tätort.  

Ett samarbete i frågorna inleddes våren 2017 med tekniska förvaltningen. Un-
der 2018 intensifierades samarbetet och en behovsbeskrivning finns nu framta-
gen i samverkan mellan förvaltningarna. Behovsbeskrivningen omfattar flera 
delar och det är angeläget att behandla var del enskilt men mot bakgrund av ett 
helhetsperspektiv. 

Expediering av beslut 

Tekniska förvaltningen   

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 73 
SN AU § 214 

 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 1, 2018   

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen av inkomna synpunkter enligt 
TYCK TILL om Bättre Vara, tertial 1, 2018. 
 
_________ 

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, 2018 har 6 synpunkt inkommit, en via brev, två via Bättre Vara 
på kommunens hemsida och 3 via blankett TYCK TILL. 

I synpunkt som kommit in via brev lämnas kritik till socialnämnden när det 
gäller lägenhetsanskaffning till en klient. Synpunkten har lämnats till socialchef  
för kännedom. Eftersom den lämnats anonymt saknas möjligheter till dialog. 
 
Via Bättre Vara, kommunens hemsida har två synpunkter inkommit. I båda 
dessa framförs önskemål och synpunkter angående sådan hälso- och sjukvård 
som innefattas i Närhälsans ansvar. Svar har lämnats på hemsidan med hänvis-
ning till Närhälsan då detta är inom deras ansvarsområde.  
 
När det gäller en synpunkt från hemtjänsten klagar synpunktslämnaren på 
varmvattnets temperatur. Berörd resultatenhetschef har haft kontakt med bru-
karen. 
 
Två synpunktslämnare säger sig vara mycket nöjda. En med den goda maten 
och hjälp med duschning och en som berömmer hemtjänsten överlag. 
 
____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 74 
SN AU § 215 

Delårsrapport april 2018 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner delårsrapport april 2018 samt 
överlämnar densamma till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med 
grannkommunerna Essunga, Grästorp och Skara för att utröna om det finns 
möjligheter att bedriva hem för vård och boende (HVB) och institutionsvård 
tillsammans.  
 

__________ 

Sammanfattning  

Socialnämnden har sammanställt delårsrapport för april 2018. Årsprognosen 
visar på ett underskott med 11 950 tkr. Underskottet fördelas enligt nedanstå-
ende: 

 Nämnd och förvaltning   1 500 tkr 

 Individ och familjeomsorg (IFO)  -9 678 tkr  

 Omsorgen kring personer med  
funktionsnedsättning (OF)  -4 503 tkr  

 Äldreomsorg (ÄO)    2 261 tkr 

 Kostenheten                  0 tkr 

 Ensamkommande barn (EKB)  -1 530 tkr  
 
 
På socialnämndens uppdrag har förvaltningschefen tillsammans med resulta-
tenhetschefer, ekonom och utredare/utvecklare gjort en grundlig analys av 
verksamhet och ekonomi. Av analysen framgår åtgärder som skulle kunna vid-
tas i syfte att minska kostnaderna. Mot bakgrund av analysen kommer, efter 
behandling i socialnämnden, en handlingsplan att utarbetas.  
 

Yrkande 
Moderaterna yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbete med grannkommunerna Essunga, Grästorp och Skara för att utröna om 
det finns möjligheter att bedriva Hem för vård och boende (HVB) och institut-
ionsvård tillsammans.  

 

Proposition 
Ordföranden ställer moderaternas tilläggsyrkande under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller denna. 
 
___________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 75 

Information från kommunala råd 
 

Folkhälsorådet 

Nominerat en folkhälsopristagare som ska delas ut på nationaldagen i Vedum 
Folkhälsostrategen informerade om ett projekt som kallas ”After Work” som 
riktar sig mot personer som just har gått i pension. 
 
Arbete kring den psykiska hälsan hos äldre 

Hälso- och sjukvårdsnämnden informerade bl a om bedömningsbilarna som är 
placerade i Falköping och i Mariestad. 
 
Dialogdag mellan Vara kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Närhälsan informerat om läkarsituationen mm 

Folktandvården är underbemannade och rekrytering pågår. Är positiva att delta 
i en framtida familjecentral. 

Projektpengar, 70 000 kr, har delats ut till AME för insatser inom kost och 
matvanor. 

50 000 kt har getts till kamratsstödjarverksamhet på högstadierna. 

 

Kommunala pensionärsrådet 

KPR beslutade att tillskriva kommunstyrelsen att deras medverkan efterfrågas  
på KPR-mötena. 
Information gavs om framtida äldre/demensboenden 
 
______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 76 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Representanter från Barnhus Skaraborg ska bjudas in till socialnämnden för att 
informera om sin verksamhet 

Ersättare för Jan-Åke Bergman och Linda Junker har anställts: Christina 
Strandman och Gylferie Kelmendi 
Matleveransgruppen kommer att följa med Christina Strandman. Förslaget är 
samverkat med  arbetstagarrepresentanter, och ska vara ett pilotprojekt cirka 
ett halvår, därefter ska en uppföljning ske för att se hur detta fallit ut. 

Fråga från SD ställdes vid förra socialnämndssammanträdet om hur mycket 
pengar förvaltningen betalat ut i försörjningsstöd till papperslösa eller illegala 
invandrare. Vid kontroll kan förvaltningen inte se att något försörjningsstöd 
betalats ut till papperslösa eller illegala invandrare. 
En enkät skickades till Vara kommun under våren och som sedan resulterade  i 
en artikel på SVT nyheter. I enkäten ställdes frågan om Vara kommun betalat 
ut försörjningsstöd till personer som inte har uppehållstillstånd men som vistas 
i landet. Vara kommun har betalat ut ekonomiskt bistånd till personer med 
uppehållsrätt och enligt samma premisser som till för andra. Det vill säga de skall 
kunna styrka sin identitet, visa upp kontoutdrag samt att vi genomför register-
kontroller, se riktlinjer för ekonomiskt bistånd sid 41.   

 
Kostnader för EKB-verksamheten framöver kan bli +/- noll nästa år. 

 

_____________ 

 

 


