
VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Socialnämnden 2019-01-23 1 

 

 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 09.00-13,30 
 
Beslutande

(ajournering 11.22-11.45) 

Ulf Genitz (C) ordf 

Agneta Edvardsson (M) 

Leif Sandberg (M) 

Carl-Axel Olsson (C) 

Fredrik Pettersson (S) 

Jan Erlandsson (S) 

Toril Korsvik Jevås (S) 

Hannyah Jörtoft (SD) 

Susanne Lundgren (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Justerare Leif Sandberg 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2019-01-24 kl 11.30 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

7-13 

 Lindali Bergenzaun 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Ulf Genitz  
 
 Justerare 

 
 

 

 Leif Sandberg  
   

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-23  

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
2019-01-24 

Datum för anslagets 
nedtagande  

 
2019-02-14 

 

Förvaringsplats för proto-
kollet 

 
Närarkiv kansliavdelningen 

 

 

Underskrift 

  

 



 

 

Övriga deltagande 

Marie Pehrsson (M) ej tjg ers 
Ulla Johansson (C) ej tjg ers 
Kjell Beglert (V) ej tjg ers 
Elin Härling (SD) ej tjg ers 
Ylva Morén, socialchef 
Ann-Marie Brander, utredare/utvecklare 
Christoffer Jensen, kommunjurist § 7 
Emelia Larsson, kanslichef § 7 
Carl-Magnus Träff, utredare § 7 
Peter Engman, verksamhetschef IFO § 11 
Lindali Bergenzaun, sekreterare 
 



 

 

Innehållsförteckning 

 
Utbildning……………………………………………………. 2 

Rapportering till IVO enligt 16 kap f-i SoL…………………… 3 

Rapportering till IVO enligt 28 f-i LSS……………………….. 4 

Revidering av förfrågningsunderlag ”Valfrihet enligt  
LOV för hemtjänsten i Vara kommun”………………………. 

 
5 

Revidering av socialnämndens delegationsordning…………… 6 

Information om kommunfullmäktiges beslut gällande  
”Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök i kommunens 
verksamheter”………………………………………………... 

 
 
7 

Aktuellt från förvaltningen……………………………………. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 7 

Utbildning/information 
 
Kommunjurist Christoffer Jensen informerar socialnämnden om en god för-
valtning, bl a om demokrati, legalitet, objektivitet, offentlighet, sekretess, jäv, 
politiker och tjänstemannarollen 

Kanslichef Emelia Larsson informerar om socialnämndens reglemente och 
nämndernas arbetsformer som t.ex nämndsadministration och delegationsord-
ning 

Utredare Carl-Magnus Träff informerar om General Data Protection Regulat-
ion (GDPR) och om nämndens personuppgiftsansvar. 

Socialchef Ylva Morén informerar om socialförvaltningens organisation 

 

_______________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 8 
SN AU § 12 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

tjänstlagen (SoL) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 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 4, 2018   

 Antal Insats 

Icke verkställt beslut 2 kontaktfamilj 

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

 

2 Kontaktperson 

 

Summa efter kvartal 4, 2018 
  

Icke verkställda beslut 

 

 

Avbrott i verkställighet 

1 

1 

2 

1 

Kontaktperson 

Familjehem 

Kontaktfamilj  

Kontaktperson 

Summa icke verkställda beslut 5  

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 9 
SN AU § 13 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 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 4, 2018 

  Antal  Insats 

Avbrott i verkställighet-
en 

1 Kontaktperson 

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

4 Kontaktperson 

 

Summa efter kvartal 4, 2018 

  Antal  Insats 

Icke verkställda beslut  

0 

Kontaktperson 

 

Inrapporterade avbrott 
som inte verkställts un-
der kvartalet 

 

2 

 

Kontaktperson 

 2  

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 10 
SN AU § 14 
 

Revidering av förfrågningsunderlag  

”Valfrihetssystem enligt LOV3 för hemtjäns-

ten i Vara kommun” 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förfrågningsunderlag, ”Valfrihetssystem enligt 
LOV för hemtjänsten i Vara kommun”, reviderat med hänsyn tagen till föränd-
ringar i 7 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). 

______________ 

Sammanfattning av ärendet  

2019-01-01 trädde förändringar i 7 kap 1§ SoL avseende föreskrifter om en-
skild verksamhet och anmälningsplikt i kraft.  

Av 7 kap 1§ punkt 6 framgår att hemtjänst från och med 2019-01-01 är en till-
ståndspliktig verksamhet. Det vill säga att ett bolag, en förening, en samfällig-
het, en stiftelse eller en enskild individ inte, utan tillstånd från Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), yrkesmässigt får bedriva hemtjänst.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att avsnitt 2.5 ”Kvalificering för god-
kännande” kompletteras med meningen:  
”Utförare/företag ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) för att yrkesmässigt få bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 

Vidare föreslås avsnitt 5.3 ”Uppsägning av avtal” kompletteras med meningen: 
Vid uppsägning av avtal ska utföraren och kommunen gemensamt planera 
utförarens avveckling.  

Beträffande utförare/företag som har pågående avtal med kommuner att ut-
föra hemtjänst i enlighet med LOV ska senast 2019-03-01 ha inkommit med 
tillståndsansökan till IVO. Dessa utförare/företag fortsätter bedriva sin verk-
samhet fram till dess att IVO fattat beslut utifrån ansökan om tillstånd. 

I händelse av att IVO beslutar att avslå ansökan ska kommunen säga upp avta-
let då laglig grund för utförarens verksamhet saknas.  
 

______________ 

                                                 
3 Lag om valfrihetssystem (SFS 2008:962) 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 11 
SN AU § 11 

Komplettering av socialnämndens Delegat-

ionsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att komplettera Delegationsordningen enligt nedanstå-
ende förslag. 

________ 

Sammanfattning av ärendet  

Mot bakgrund av socialnämndens beslut, SN § 145, föreslås socialnämndens 
Delegationsordning kompletteras enligt följande:  
 

 Under rubriken ”Allmänt om delegation” görs följande förtydligande: 

            Av lagar såsom föräldrabalken, socialtjänstlagen och kommunallagen  
            framgår vilka beslut som inte kan delegeras från socialnämnd till ut 
            skott eller tjänstemän. Sådana beslut finns generellt sett inte upptagna i  
            delegationsordningen. Dock finns ett fåtal upptagna som förtydligande.  

 I punkt 6.18 förtydligas i anmärkning: 
”Ej delegerbart, lagstiftaren betonar nämndens ansvar utifrån barnper-
spektivet” 
 

 I punkterna 7.8 och 7.9 förtydligas i anmärkning: 
”Ej delegerbart enligt rättspraxis”. 

 
______________ 
 

 
 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 12 

Information om ”Policy för förtroendevaldas 

verksamhetsbesök i kommunens verksam-

heter” 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av rubricerad policy 
 

___________ 

Förvaltningen informerar om kommunfullmäktiges beslut 181126  § 86 om 
”Policy för förtroendevaldas verksamhetsbesök i kommunens verksamhet”. 

___________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-01-23 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 13 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar att antal tomplatser inom särskilt boende är 
idag 6 stycken 

LOV-företaget Carefree Living har sagt upp sitt avtal med Vara kommun då de 
ej avser söka tillstånd för att bedriva verksamhet hos IVO 

____________ 

 

 


