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Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 09.00-11.45 
 
Beslutande

 

Ulf Genitz (C) ordf 

Fredrik Pettersson (S) 

Inge Pettersson (S) tjg ers 

Martin Strandholm (C)tjg ers 

Ulla Johansson (C) 

Agneta Edvardsson (M) 

Håkan Svensson (M) 

Leif Sandberg (M) tjg ers 

Hannyah Jörtoft (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagande 

 

Ylva Morén, socialchef 
 Ann-Marie Brander utred/utv 

Yvonne Hofling, ekonom 

Åsa Bäcklund, bist.handl § 118 

Caroline Ahlén, socsekr § 118 

Raul Valeria Labrane, soc sekr § 118 

Peter Engman, vht chef IFO § 119 

Linda Norlin, vht chef ÄO § 120-121 

Jeanette Nilsson, enh chef § 120 

 

Jonas Dahlin, dig.strateg § 120 

Elenor Axelsson, utveckl.ledare § 120 

Lindali Bergenzaun, sekreterare 

 

 

 

 

 

 
 

Justerare Martin Strandholm 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2018-10-24 kl 11.00 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 
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 Lindali Bergenzaun 
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 Ulf Genitz  
 
 Justerare 

 
 

 

 Martin Strandholm  
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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 118 

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 

A18/1482  Biståndshandläggare Åsa Bäcklund 
 
B18/3181  Socialsekreterare Raul Valeria Labrane 
 
A17/2  Biståndshandläggare Caroline Ahlén 

 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 119 
SN AU § 351   Dnr 6/2018.040 
 

Verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 

2017 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 2017. 

_____________ 

 

Sammanfattning 

Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighets-
samverkan mellan 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyn-
dighet samt kriminalvården. Verksamheten avser att genom långsiktig samver-
kan förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära 
relation i Skaraborg. 
 

Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) Peter Engman före-
drager ärendet. 

_____________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 120 

Information nyttorealiseringsmodellen 

 
Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
Uppföljning av projektet ska ges socialnämnden i december 2018 

____________ 

Digitaliseringsstrateg Jonas Dahlin, utvecklingsledare Elinor Axelsson och en-
hetschef Jeanette Nilsson informerar om nyttorealiseringsmodellen 
 
Under våren genomfördes en utbildning om nyttorealisering. 
Ämnesområden är målstyrning, förändringsledning och uppdrag projekt pro-
gramstyrning 

Inom offentlig sektor går över 20% av investeringarna förlorade på grund av 
misslyckade projekt enligt Ekonomistyrningsverket 

Nytta är en mätbar förändring och nyttor kan vara både budgetpåverkande, 
icke budgetpåverkande, interna och externa nyttor 

Nyttorealisering är att aktivt och systematiskt arbeta med att säkerställa nyttan 
med de investeringar man avser att genomföra. 
 

Nyttorealisering i praktiken – Tena Identify 
Pågående projekt idag i förvaltningen är att utifrån nyttorealiseringsmodellen 
prova ett digital mätningsverktyg som mäter urinläckage hos brukare i syfte att 
kvalitetssäkra inkontinensvården. 
Innan förestående mätning har referensstatistik tagits fram med mätningar 
under fjorton dagar hos fem brukare. 
Efter att referensmätning och digital sensormätning har utförts ska en analys 
genomföras som kan visa vilket inkontinensskydd som kan behövas och om 
det behövs nya rutiner.  
Utvärdering ska därefter genomföras. 

Information ges om projektplanen 

______________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 121 

Information resultat brukarundersökning 

äldreomsorg 
 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander och verksamhetschef Linda Norlin 
informerar om resultatet från genomförd brukarundersökning inom äldre-
omsorgen. 
Av brukare inom hemtjänsten svarade 57%, 245, personer och inom särskilt 
boende har 52%, 57 stycken, svarat 

Frågorna har bland annat berört bemötande, trygghet, inflytande och aktivite-
ter 

Förvaltningen ska analysera resultaten och se över förbättringsområden 

 

____________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 122 
SN AU § 353 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

Socialtjänstlagen (SoL) 

Beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 3, 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 3, 2018   

 Antal Insats 

Icke verkställt beslut 1 kontaktperson 

Tidigare inrapporterade beslut som verk-
ställts eller avslutats av annat skäl under 
kvartalet 

 

2  

 

Summa efter kvartal 3, 2018 

  

Icke verkställda beslut 

 

Avbrott i verkställighet 

2 

1 

2 

Kontaktperson 

Familjehem 

Kontaktperson 
 

Summa icke verkställda beslut 5  

 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-10-24 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 123 
SN AU § 354 

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 3, 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 3, 2018 

                    Antal                             Insats Insats 

Avbrott i verkställigheten 1 Kontaktperson 

Tidigare inrapporterade 
beslut som verkställts 
eller avslutats av annat 
skäl under kvartalet 

4 Kontaktperson 

 

Summa efter kvartal 3, 2018 

               Antal                       Insats Insats 

Icke verkställda beslut 2 

 

Kontaktperson 

 

Inrapporterade avbrott 
som inte verkställts under 
kvartalet 

 

3 

 

Kontaktperson 

Summa: 5  

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 124 

 

Sammanträdesdagar 2019 

Beslut 

Socialnämnden antager nämndens sammanträdesdagar 2019 enligt nedan 

___________ 
Förvaltningen har framtagit förslag på sammanträdesdagar 2019: 

Arbetsutskott med start kl 08.00       Socialnämnd med start kl 09.00 

16 januari 9 januari, konstituerande 

30 januari 23 januari 

13 februari 20 februari 

27 februari 20 mars 

13 mars 17 april 

27 mars 29 maj delårsrapport april 

10 april 26 juni 

24 april 21 augusti 

8 maj 25 september delårsrapport augusti 

22 maj 30 oktober 

5 juni 27 november 

19 juni 18 december 

3 juli  

17 juli prel  

31 juli prel  

14 augusti  

28 augusti  

11 september  

23 september obs måndag (delårsrapp aug)  

9 oktober  

23 oktober  

6 november (detaljbudget)  

20 november  

4 december  

18 december  

Arbetsutskottets övriga möten: 
Onsdag 6 mars Bokslutsberedning 
Torsdag 9 maj Budgetberedning  
Tisdag 1 oktober Uppföljningsberedning 
Onsdag 11 december Dialogdag 
___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 125 

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  
 

A18/1384-1566 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/3030-3313 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/138-148  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 

D18/1334-1396 Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 
F18/107-116  Beslut fattade av ekonomichef 
 

  

______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 126 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar: 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion avs inomhusmiljön, som t ex ven-
tilation, i vårdcentrums lokaler. Inspektionsmeddelande inväntas.  

Verksamhetschef inom ÄO Linda Norlin har kontaktats av PRO ang önskemål 
om kommunens deltagande vid en mässa som ska arrangeras 

Arbetet med träffpunkter på kommunens olika orter fortskrider och tanken är 
att hemtjänstcheferna ska ansvara för dessa 

Överflytten av Vedums dagverksamhet till Kvänums dagverksamhet väntas 
vara genomfört våren 2019 

Avtalet med Kvinnohuset Tranan har sagts upp och diskussioner pågår kring 
eventuellt att teckna nytt avtal.  Samråd ska ske kring detta i socialchefsnätver-
ket Skaraborg.  
 
Tomplatser inom särskilt boende är idag 3 stycken 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 127 
 

Övrigt 

Tjänstgörande ersättare Leif Sandberg (M) framför att personal, tex inom hem-
tjänsten, borde få utbildning i halkkörning. 
Förvaltningen tar med frågan till kommunens fordonsansvarig 

 

Hannyah Jörtoft (SD) efterfrågar en redogörelse om aktuella projekt som pågår 
inom socialförvaltningen. Förvaltningen återkommer vid nästa socialnämnd 
om information kring detta. 

______________ 

 

 
 


