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SN § 128 

Extra ärende 
 
Följande ärende tillförs dagordningen 

-   Yttrande avs remiss slutbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen,     
     SOU 2018:53 (S2018/03762/FS) 

 

_______________ 
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SN § 129 

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 

  

A18/1717  Biståndshandläggare Caroline Ahlén 

B18/3540  Socialsekreterare Mikael Hansson  

C18/123  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

C18/147  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

C18/160  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

F18/83  Bostadsanpass.handlägg. Mikael Johansson
   

_____________ 
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SN § 130 

Information Pict-O-stat brukarundersökning 
 

Stödassistent Helene Bäck verksamhetschef OF Ann Pehrsson och samord-
nare Martina Svensson informerar om resultat från genomförd undersökning 
inom Daglig verksamhet, LSS 

Totalt deltog 17 stycken i undersökningen som genomfördes i oktober. 
Frågor ställdes gällande självbestämmande, bemötande, trygghet, trivsel, bak-
grund. 
 
Resultat LSS hösten 2018 gås igenom och slutsatsen är att brukarna var intres-
serade att delta och svara och resultatet visar att de är nöjda med sin daglig 
verksamhet. Resultatet ska presenteras, analyseras, åtgärder och uppföljning 
och förberedelse inför nästa års undersökning som kommer att ske inom bo-
endena inom LSS ska göras.  

 

_____________ 
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SN § 131 
SN AU § 371   Dnr 21/2018 

Förslag från Kvinnohuset Tranan ang över-

enskommelse om idéburet offentligt partner-

skap (IOP)  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avstå från att teckna överenskommelse om IOP 
med Kvinnohuset Tranan samt att vid behov och utifrån tillgång köper social- 
nämnden i Vara kommun plats till ordinarie pris.  

Reservation 

Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Reservation 
avlämnas och biläggs protokollet. 

 __________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunerna i Skaraborg har sagt upp avtalet med Kvinnohuset Tranan i 
Skövde för omförhandling. Ett förslag till IOP har tagits fram av Kvinnohuset 
Tranan för vardera kommunen med årskostnaden 5 kronor/invånare. För Va-
ras del 79 910 kronor beräknat på befolkningen 2017-12-31. Kommunerna 
som har avtal med Tranan betalar reducerat dygnspris och har förtur till ledig 
plats vid behov av placering.  

Tranans verksamhet innefattar såväl skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 
och barn som förebyggande arbete mot våld i nära relationer.  
Det är förvaltningens bedömning att den verksamhet som bedrivs bärs av ett 
stors engagemang och är av god kvalitet.   
 
Vid behov av en placering är läget akut och omständigheterna i det enskilda 
fallet samt tillgång på plats avgör var placeringen görs.  
 
Samråd i frågan har skett med samtliga Skaraborgskommuner därutöver med 
kommunerna inom V 6 området, som har ett gemensamt intresse för vidare 
arbete kring våld i nära relationer.  

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden i Vara kommun har sedan flera år haft avtal med Kvinnohuset 
Tranan. 2008 beslutade nämnden att delta i Tranans finansiering för 2009 (SN 
§ 114, 2008).  Enligt nu gällande avtal som löper ut 2018-12-31 betalar social-
nämnden 5 kronor/invånare vilket innebär en kostnad på 79 910 kronor be-
räknat på befolkningen 2017-12-31. 

Socialnämnden i Vara har under åren 2016, 2017 och fram till i skrivande stund 
2018, placerat 14 våldsutsatta enskilda i skyddat boende. Kostnaderna uppgår 
till totalt 1,7 mkr. Vid dessa 14 placeringar har i samtliga fall platsförfrågan 
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gjorts hos Tranan. Dock har plats endast kunnat beredas på Tranan vid ett 
tillfälle.   

Mot bakgrund av ovanstående saknas incitament för socialnämnden att ingå i 
den av Tranan föreslagna överenskommelsen med kostnaden 5 kro-
nor/invånare och år.   

Förslagsvis betalar socialnämnden för köp av plats i mån av tillgång.  

Efter en eventuell ansökan från Tranan om verksamhetsbidrag till det ideella 
arbetet mot våld i nära relationer, kan nämnden ta ställning till detta. 

___________ 

 

Socialnämndens behandling 

För att utröna huruvida jäv föreligger ställer ordföranden fråga till ledamot 
Hannyah Jörtoft (SD) huruvida hennes beröring med kvinnohuset Tranan är 
idag. Hannyah Jörtoft (SD) framför att hon idag inte har någon kontakt med 
denna verksamhet. 

Ordförande ställer fråga till socialnämnden om huruvida de anser att Hannyah 
Jörtoft (SD) kan närvara under behandling av ärendet. 
Socialnämnden anser att Hannyah Jörtoft (SD) kan närvara vid ärendets be-
handling 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar 
 
att socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med kvinnohuset Tranan för   
2019 

Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar 
 
att socialnämnden ska ta ett ökat ansvar och upprätta rutiner för hur  
förvaltningen snabbare och tryggare kan slussa ut, utslussningsklara kvinnor  
och barn för att undvika platsbrist.  

 
Leif Sandberg (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag 

 

Proposition 

Ordföranden ställer Hannyah Jörtofts (SD) yrkande och arbetsutskottets för-
slag under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsut-
skottets beslut. 
Omröstning begärs av Hannyah Jörtoft (SD) 
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Omröstning 
Den som röstar ja röstar på arbetsutskottets förslag till beslut. Den som röstar 
nej röstar på Hannyah Jörtofts (SD) yrkande. 
8 ja-röster avges av Fredrik Pettersson (S), Mikael Hernborg (S), Jan Sahlström 
(S), Ulf Genitz (C), Ulla Johansson (C), Agneta Edvardsson (M), Håkan Svens-
son (M) och Leif Sandberg (M). En nej-röst avges av Hannyah Jörtoft (SD) 

Hannyah Jörtoft reserverar sig, till förmån för eget yrkande.  
Skriftlig reservation avges och biläggs protokollet. 

 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att socialnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

_____________ 
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SN § 132 
SN AU § 373 

Socialnämndens detaljbudget 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna den upprättade detaljbudgeten för drift 
och investeringar 2019 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen för 
kännedom 

Reservation 

Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Reservation 
avlämnas och biläggs protokollet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ekonom Yvonne Hofling redogör för, av socialförvaltningen, upprättat förslag 
till detaljbudget för drift och investeringar 2019 

På sitt sammanträde 2018-06-11 § 57 har kommunfullmäktige beslutat nämn-
dernas budgetramar för 2019. För socialnämnden beslutades om en driftsram 
på 360 245 tkr och en investeringsram på 1 150 tkr. 

Efter detta har det tillkommit fördelning av lönerevision för 2018 som ger 
nämnden en total ram på 368 544 tkr. 

___________ 

Socialnämndens behandling 

 

Yrkanden 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar  

Att äska ytterligare 5 mkr till socialnämndens ram 
Att avskaffa avgiften för trygghetslarm 
Att inrätta en tjänst i form av en återvandringshandläggare 
Att under ”Servicedeklarationer” föra in att all omvårdnadspersonal ska tala 
god svenska 

 

Proposition  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut och Hannyah Jörtofts 
(SD) yrkande under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag 

Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande 

____________ 
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SN § 133 
SN AU § 374 

Revidering av socialnämndens Riktlinjer för 

informationssäkerhet  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjer för informationssäkerhet med före-
slagna förändringar. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämnden har sedan 2010 Riktlinjer för informationssäkerhet avseende 
den lagstadgade dokumentation som förs i enlighet med bl a Patientdatalagen 
och Socialtjänstlagen. Riktlinjerna innefattar rutiner för tilldelningar av behö-
righeter och loggningskontroller i dokumentationssystemet Procapita.  

Mot bakgrund av såväl dataskyddförordningen (GDPR) som införandet av en 
ny chefsnivå, verksamhetschefer, finns behov av att revidera Riktlinjerna för 
informationssäkerhet. 

Socialförvaltningens IT-samordnare och utredare/utvecklare har gjort en över-
syn med förslag till revidering, se bilaga Riktlinjer informationssäkerhet. 

___________ 
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SN § 134 

Presentation resultat arbetsklimatundersök-

ning (AKU) 
 

Socialchef Ylva Morén presenterar resultatet från genomför arbetsklimatunder-
sökning (AKU) 

Av 582 medarbetare har 414 stycken svarat. Resultatet är övervägande positivt 
och ska analyseras och ev handlingsplaner ska upprättas. Uppföljning ska ske 
kontinuerligt. 

 

_______________ 
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SN § 135 
 

Yttrande avs remiss slutbetänkande av Nya 

apoteksmarknadsutredningen, SOU 2018:53  
(S2018/03762/FS) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställer sig bakom nedanstående yttrande avseende 
slutbetänkandet av Nya apoteksmarknadsutredningen och avge detsamma till 
Regeringskansliet 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående yttrande är upprättat som ett svar/synpunkt på remiss från Re-
geringskansliet avseende apoteksmarknadsutredningen. Hjo har varit remissin-
stans i Skaraborg och redan svarat på remissen. Därefter har det uppmärk-
sammats av vad som framkommer i remissförslaget att kommunerna kan få 
ökade kostnader. Med anledning av detta har tjänstemannaberedningen gett i 
uppdrag till MAS-nätverket, att formulera ett svar som respektive kommun kan 
använda och skicka in till Socialdepartementet. För yttrande senast 2011-11-27. 

Yttrande  
Kommunerna i Skaraborg har valt att yttra sig kring bedömning av om en pati-
ent behöver maskinell dosdispenserade läkemedel, kostnadsansvar för maski-
nell dosdispensering samt egenfinansierad dos och bedömning av lämplighet 
för dosdispensering.  

Maskinell dosdispensering 

4.4 Nyttan med och behov av maskinellt dosdispenserade 
läkemedel 

Vi instämmer med utredningens bedömning att maskinellt dosdispenserade 
läkemedel tillför nytta utifrån såväl patient-, resurs- som miljöperspektiv. Vi 
bedömer som utredningen att behovet kommer att öka i förhållande till idag. 

Dosdispenserade läkemedel ger vården goda förutsättningar till att upprätthålla 
en aktuell läkemedelslista och undanröjer riskerna för felaktiga behandlingar. 
Alla förskrivare men även övriga professioner inom vården får en samlad bild 
av patientens läkemedelsbehandling. 

Felaktig läkemedelsbehandling kan få stora konsekvenser för patienten genom 
sämre livskvalitet, onödiga sjukhusvistelser och vårdskador. 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2018-11-21 12 

  Utdragsbestyrkande  

4.5 Fördelningen av ansvar, nytta och kostnader mellan 
landsting och kommuner 

Utredningens förslag om delat kostnadsansvar innebär ökade kostnader för 
kommunen. Om kommunen åläggs ansvar för läkemedelsförsörjning till pati-
enter med hemsjukvård, personer på dagverksamhet och i särskilda boende 
medför det stora konsekvenser för den kommunala verksamheten och dess 
finansiering. 

Vi bedömer att ett delat kostnadsansvar skulle medföra parallella spår och 
otydliga ansvarsgränser mellan landsting och kommun. Läkemedelsförsörjning-
en är landstingens ansvar och finansieras helt av dem idag. Någon ersättning 
eller några resurser har aldrig tillställt kommunerna i frågan tidigare, vare sig i 
avtal eller genom statliga medel. Vi motsätter oss därför utredningens förslag 
om att ålägga kommunerna delat ansvar med landstingen för finansiering av 
dostjänst. 

Kommunens ansvarar idag för att patienten får tillgång till sina läkemedel. För 
dosdispenserade läkemedel finansierar kommunerna leveransen av läkemedel 
till särskilt boende. För patienter i eget boende beviljas insats om att få läkeme-
del uthämtat från apotek samt levererat till hemmet, efter ansökan enlig Social-
tjänstlagen. 

Vi delar utredningens bedömning om att dostjänsten kan vara ett verktyg som 
förbättrar och underlättar för landstingen och kommunerna att leva upp till 
ansvaret att erbjuda en patientsäker hälso- och sjukvård. 

Kommunerna i Västra Götaland är redan idag delaktiga i upphandlingen av 
dosdispensering. Kommunerna representeras av medicinskt ansvariga sjukskö-
terskor i den regionala läkemedelsgruppen och ingår i upphandlingsförfarande 
både vad gäller kravspecifikation, utvärdering av upphandlingen tillsammans 
med regionen. 

4.7 Egenfinansierad dos 

Vi är positiva till egenfinansierad dos. Det är som det beskrivs i utredningen av 
stor vikt att kraven och regelverken som ställs på dosdispenseringen som sådan 
är desamma oavsett om tjänsten finansieras av landstingen eller genom egenfi-
nansierad dos. 

Vi ser dock en risk för att patienter med påbörjad egenfinansierad dos inte får 
samma förutsättningar till dosdispenserade läkemedel som personer med beslut 
från ordinatör. Det kan leda till en ojämlik vård som får ekonomiska konse-
kvenser för den enskilde. För att minska risken för en ojämlik vård är det vik-
tigt med tydliga kriterier för när dos anses vara medicinskt motiverat och då 
ska övergå från egenfinansierad dos till upphandlad offentligt finansierad dos. 
landstingsfinansierad dos. 

 

Utredningen föreslår två olika tänkbara tillvägagångsätt för att patienten ska 
kunna påbörja egenfinansierad dos. Ett tillvägagångsätt innebär att patienten, 
antingen själv eller via ett apotek eller en dosaktör, får kontakt med en förskri-
vare som kan göra om befintliga recept till dosrecept. 
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Detta förslag anser vi vara svårt att genomföra. Förskrivare är redan idag re-
striktiva till förskrivning av dosrecept, främst för att hanteringen upplevs om-
ständlig och svår att lära sig samt att hanteringen sker i ett separat IT-verktyg 
som inte är integrerat med hälso- och sjukvårdsjournalen med dess läkemedels-
lista. Fördelen med att förskrivaren gör om recepten till dosrecept är att patien-
ten får en samlad ordinationshandling i Pascal. 

Det andra tillvägagångsättet bedömer vi vara genomförbart. Öppenvårdsapo-
tek ska då erbjuda patienten att delexpediera befintliga e-recept. Det skulle då 
innebära att apoteket, eller dosaktören som utför dispenseringen, avgör vilka 
läkemedel som kan dosdispenseras. Nackdelen är då att befintliga recept inte 
görs om till dosrecept i Pascal. Receptregistret innehåller då enbart recept på 
helförpackningar. 

4.7.6 En farmaceut kan bedöma om patientens läkemedels-

användning är lämplig för dosdispensering 

Vi delar utredningens bedömning om att en farmaceut kan bedöma om patien-
tens läkemedelsanvändning är lämplig för dosdispensering. Farmaceuten får 
redan idag bedöma om det är möjligt att dispensera doser och dela läkemedel 
manuellt utifrån ett vanligt recept. Därmed bör även bedömningen om läke-
medlen lämpar sig för maskinell dosdispensering utifrån ett vanligt recept. 

Sjuksköterskor bör kunna bedöma lämpligheten för maski-
nell dosdispensering 

Flera patienter bör kunna få dosdispenserade läkemedel. Idag görs bedömning-
en om dos av förskrivande läkare vid förskrivningstillfället med stöd av riktlin-
jer och kriterier som fastställs av landstingen. Vi anser att förutom läkare ska 
även sjuksköterskor kunna göra bedömningar om dos. Detta skulle företrädes-
vis gälla vid läkemedelsövertag, när sjuksköterskor har ansvar för att patienten 
får rätt läkemedel, på rätt sätt och vid rätt tid. Vår ståndpunkt gäller oavsett hos 
vilken huvudman en sjuksköterska har sin anställning. 

Handlingar 

Slutbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen SOU 2018:53. 

______ 
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SN § 136 

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  
 

A18/1567-1772 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B18/3314-3715 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C18/149-169  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D178/1397-1465  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F18/117-127  Beslut fattade av bostadsanpass.handläggare 

Del § 201-203 Beslut fattade av socialchef 

Del § 200-303 Beslut fattade av utredare/utvecklare 
 

SNAU § 337-350,    Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
257a-361              avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 137 

Urval av delegeringsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut del § 301 redogöras av delegat 

_____________ 

 
 Ledamot Agneta Edvardsson (M) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut 

_____________ 
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SN § 138 

Aktuellt från förvaltningen 

Socialchef Ylva Morén informerar 

Håkan Fransson kommer att besöka socialnämnden i början av 2019 för att 
informera om arbetet med att förebygga skadegörelse. 

 

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 139 

Övrigt 
Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om årsarbetstid. 
Socialchef Ylva Morén informerar om att ett genomgående analysarbete kring 
avtalet har skett. Det viktiga är hur man jobbar med det, hur det tillämpas. 
En arbetsgrupp arbetar med att se över detta, hur det ska tillämpas och att alla 
arbetar lika med det. 

Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om kommunen arbetar med att förebygga 
brott. Ordföranden informerar om att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar 
en del kring med detta. 

____________ 

 

 
 

 

 

 


