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SN § 16 

Information om resultat från genomförd 

drogvaneundersökning 
 

Håkan Fransson, drogförebyggare, informerar om Öckerömetoden och om 
resultatet från genomförd drogvaneundersökning i Öckerö kommun. 
Han är konsult åt Varakommun 

 

Drogvaneundersökning som genomfördes på Alléskolan åk 7-9 och Lagmans-
gymnasiet åk 1 
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SN § 17 

Information om Individ- och familjeomsor-

gens (IFO) verksamhet 
 

Verksamhetschef Peter Engman, informerar om Individ och familjeomsorgens 
och biståndsenhetens verksamt, myndighetsutövning i socialtjänsten och vilka 
lagar som styr verksamheten. 

Information ges om handläggningen av ärenden från ansökan IFO och ÄO, 
anmälan som inkommer och ärenden som kommit till nämndens kännedom på 
annat sätt. 

Information ges om antal anmälningar och ansökningar gällande barn, inledda 
utredningar barn, placering familjehem enligt SoL och LVU,  öppenvårdsinsat-
ser,  kontaktperson, kontaktfamilj, jämfört åren 2015-2018.  
Information om Vuxenenheten, anmälning, ansökningar anmälningar som inte 
lett till utredning, våld i nära relation, antal öppnade och avslutade ekonomiut-
redningar, ekonomiskt bistånd som utgår per månad.  
LSS och SoL ansökningar, externa placeringar vuxen/barn enligt LSS/SoL. 

_____________ 
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SN § 18 
SN AU § 43 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner patientsäkerhetsberättelse 2018. 
 
__________ 

Patientsäkerhetslagen föreskriver att vårdgivaren arbetar systematiskt med pati-
entsäkerhet och det finns tydliga mål. En Patientsäkerhetsberättelse ska upprät-
tas årligen. 

Maria Söderqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), redogör för pati-
entsäkerhetsberättelse 2018 

__________ 
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SN § 19 
SN AU § 41 

Årsredovisning 2018 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av och godkänner årsredovisning 2018 för social-
nämnden och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning  

Socialnämndens ekonomiska resultat för år 2018 visar på ett underskott med    
4 696 tkr. Resultatenheterna visar varierande över- och underskott. Ett stort 
underskott redovisas på individ-och familjeomsorgen (IFO) för placeringar av 
barn och unga. Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) 
uppvisar ett underskott beroende på placerings- och personalkostnader. Äldre-
omsorgen (ÄO) redovisar däremot ett överskott beroende på vakanta tjänster, 
att antalet hemtjänsttimmar har varit stabilt samt att det funnits ett antal 
tomma platser i särskilt boende. Ytterligare en orsak till överskottet inom ÄO 
är att återlämningen till den centrala resursfördelningen varit mindre än tidigare 
år.  
Enheten ensamkommande barn (EKB) redovisar underskott i och med av-
veckling av Bondens boende. Avvecklingskostnader är bl. a hyres- och perso-
nalkostnader. 
 
Kommunledningens arbete kring ledning och styrning i Vara kommun har 
resulterat i en organisationsförändring där ett nytt chefsled, verksamhetschefer, 
tillsätts. Syftet är bl. a att tillskapa en hållbar organisation med optimala förut-
sättningar för cheferna när det gäller arbetssituationen. För socialnämndens del 
innebär detta att en ny organisation där IFO-chef har kompletterats med ytter-
ligare två verksamhetschefer. Verksamhetscheferna ansvarar vardera för verk-
samhetsområdena IFO, OF och ÄO. 

Vad både ekonomi och verksamhet beträffar finns behov av samverkan mellan 
främst bildnings- och socialnämnden för förebyggande arbete avseende barn 
och unga.  

För att personer ska komma ut i arbete i stället för att behöva försörjningsstöd 
krävs ett intensifierat samarbete mellan IFO och AME. För att förbättra möj-
ligheterna till integration och egen försörjning för nyanlända Varabor har integ-
rationsverksamheten flyttat från IFO till AME både organisatorisk och fysiskt.  

För de externa placeringarnas del bör arbetet bedrivas på såväl kort som lång 
sikt, för att kunna tillgodose de enskildas behov i nämndens egen regi. Det rör 
sig om att försöka lösa pågående placeringar på hemmaplan samtidigt som det 
handlar om att förebygga uppkomsten av nya. 
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Socialnämnden har fått ett statsbidrag, 717 tkr, för att utveckla välfärdstek-
nologin inom vård och omsorg. Planering av inköp till enheterna har genom-
förts och inköpen är gjorda. Bland annat köptes trådlösa tangentbord/mus, 
surfplattor,  LCD-skärmar och nyckelfria lås in . 

Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård började tillämpas i september vad somatiskt sjuka beträffar. För soci-
alnämndens del har detta inte medfört några kostnader i nuläget. I januari 2019  
börjar lagen också tillämpas för psykiatrins del, med en nedtrappning av antalet 
dagar. 

Nationellt pågår översyn av såväl LSS som socialtjänstlagen, osäkerhet råder 
om vilka förändringar detta för med sig för nämndens del. Förändringar av 
rättspraxis medför sannolikt viss kostnadsöverflyttning från stat till kommun. 

Från och med 2019-01-01 blir verksamheterna hemtjänst, ledsagarservice, av-
lastning och biträde av kontaktperson tillståndspliktiga enligt SoL och LSS. För 
kommunens del ska verksamheterna anmälas till vård och omsorgsregistret hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Privata aktörer ska senast 1 mars 
2019 ha lämnat tillståndsansökan till IVO. Det blir kommunens skyldighet att 
kräva in tillstånd från privata aktörer som t ex LOV företag. 

Avslutningsvis kan nämnas några av de utmaningar socialnämnden kan komma 
att ställas inför kommande år: Inflödet av ärenden, ett ökat antal äldre, brukare 
med komplexa behov, ökad integration och brist på bostäder. 
 
___________ 
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SN § 20 
SN AU § 42 

Resultat Intern kontroll 2018 och egenkon-

troll 2018 

Beslut 

Socialnämnden avger nämndens rapport om resultatet från genomförd intern-
kontroll 2018 och egenkontroll 2018 till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer 

___________ 

Sammanfattning  

Inför varje verksamhetsår beslutar kommunstyrelsen om en särskild plan för 
uppföljning av intern kontroll och egenkontroll. Olika granskningsområden 
väljs ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning 

Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 

Respektive nämnd skall i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. 
Socialnämnden är utsedd som pilotprojekt att ta fram en egenkontroll för 2018, 
något som fortsättningsvis kommer göras för kommunstyrelse och samtliga 
nämnder  
fr o m 2019 
 
___________ 
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SN § 21 
SN AU § 44 

Revidering av socialnämndens Riktlinjer för 

informationssäkerhet  

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.  

För att Informationssäkerhetspolicyn ska motsvara kraven i berörda lagar är 
det angeläget att läsbehörigheten avseende dokumentation mellan lagarna tas 
bort. 

I dokumentet har vidare ett par förtydliganden beträffande kontroll av elektro-
nisk åtkomst gjorts. 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska och utredare/utvecklare har gjort en översyn 
med förslag till revidering, se bilaga Riktlinjer informationssäkerhet. 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-02-20 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 22 
SN AU § 19   Dnr 10/2018 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 3, 2018   

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 
 
_________ 

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 3, 2018 har 6 synpunkt inkommit, fyra via brev och två via kom-
munens hemsida. 

En synpunktlämnare ställer sig via kommunens hemsida frågande till varför 
vederbörande dagligen ser hemtjänstbilar med personal som, trots att det är 
olagligt, pratar i mobiltelefon när de kör bil. Vidare ställs frågan varför det inte 
finns handsfree i bilarna. Svar har lämnat på hemsidan där det dels framgår att 
det finns handsfree i de bilar som används och dels att cheferna kontinuerligt 
betonar vikten av att använda handsfree. Av svaret framgår vidare att syn-
punkten vidarebefordras till berörda chefer. 
 
Den andra synpunkten inkommen på hemsidan berör flera av kommunens 
verksamhetsområden. I svar på hemsidan rekommenderas synpunktslämnaren 
att kontakta verksamhetschef för äldreomsorgen som kan hänvisa vidare. 
 
Via brev inkom synpunkter på bristfällig information och kommunikation mel-
lan anhöriga och medarbetare i ett särskilt boende. I möte med synpunktläm-
naren informerar berörd enhetschef om de kommunikationsvägar som tilläm-
pas när det gäller brukaren. Under sommaren förekom en viss försening i 
kommunens posthantering som medförde att information till synpunktslämna-
ren fördröjdes.  
 
Anhörig till en brukare som bor i ett särskilt boende för personer med demens-
sjukdom skrev i brev ner sina funderingar kring den, vid ett tillfälle,  låsta dör-
ren till brukarens bostad. I träff med den anhörige redogör berörd enhetschef 
för den tillfälliga låsningen som en skyddsåtgärd då en annan brukare gick in i 
bostaden. Enhetschefen informerar vidare om att man vid vård- och omsorgs-
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planeringar har utbildningar och reflektioner utifrån lag och etiska frågeställ-
ningar.  
Från Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
kommer synpunkter på att färdtjänstens brister när det gäller att hålla tider. 
Detta medför svårigheter när möten ska hållas eftersom deltagare kommer för 
sent. Färdtjänsthandläggaren har varit i kontakt med synpunktslämnaren och 
informerat om att Västtrafik tar emot synpunkter för att sedan vidareförmedla 
till taxibolagen. En synpunkt samt kopia på inkommen synpunkt från FUB 
sänds också av färdtjänsthandläggaren till Västtrafik. 
 
Den sjätte synpunkten kommer via brev från en brukare som säger sig vara 
mycket nöjd med det seniorkort som erbjuds till personer över 75 år.  
 

____________ 
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SN § 23 

Information kvalitetsledningssystem 
 
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar om delar i kvalitetsled-
ningssystem bl a anmälan lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), lex Sarah rapport, avvikelser SoL och LSS och syn-
punkter/klagomålshantering. 

 

____________ 
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SN § 24 
SN AU § 45   Dnr 11/2019.001 

Samråd – detaljplan Räfsan 1 m.fl. Kvänum 

tätort 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rubricerad detaljplan och anser att tillgänglig-
heten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. I övrigt 
finns inget att invända. 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 190125 att sända ut rubricerat planför-
slag på samråd. 

Sedan tidigare bedrivs Kvänums förskolas verksamhet på fastigheterna Räfsan 
1, del av Välten 1 samt dela v Kvänum 3:109. Kommunen avser nu att utveckla 
förskolan och möjliggöra en utökning av antalet förskoleplatser då det finns en 
efterfrågan på detta. 
Del av västra planområdet är idag inte detaljplanelagt, övriga delar av berörda 
fastigheter inom planområdet regleras av detaljplan. 

__________ 
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SN § 25 
SN AU § 46   Dnr 11/2019.002 

Granskning – detaljplan Vakteln 3 Vara tätort 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rubricerad detaljplan och anser att tillgänglig-
heten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas. I övrigt 
finns inget att invända. 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 190131 att sända ut rubricerat planför-
slag på granskning 

Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för centrumändamål och hotell-
verksamhet inom det som idag tillåter bostäder och handel. 

Verksamhetens tillhörande terrass och uteservering är i dagsläget planlagt som 
allmän platsmark med utformningen uteservering och veranda. Planförslaget 
innebär att den ytan istället planläggs för samma tillåtelse, fast genom kvar-
tersmark så att verksamheten kan förvärva berörd mark 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) har tagit del av förslag till de-
taljplanen och har avgett yttrande. 

__________ 
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SN § 26 

 

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  
 

A18/1958-2091 Beslut fattade av biståndshandläggare 
A19/1-188  - ” - 
 
B18/4098-4419 Beslut fattade av handläggare IFO 
B19/1-391  - ” - 
 

C18/191-212  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
C19/1-24  - ” - 
 
D18/1524-1577  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
D19/1-511  - ” - 
 

F18/146-153  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
F19/1-8  - ” - 
 

SNAU § 1-10  Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 27 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 1 redogöras av delegat 

_____________ 

 
Ledamot Carl-Axel Olsson (C) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade 
delegeringsbeslut januari 2019 

_____________ 
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SN § 28 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 

Förfrågan från Essunga kommun om hjälp av Vara kommun med färdtjänst- 
och bostadsanpassningshandläggning. Ordföranden har beslutat 
att under ett år bistå Essunga kommun med dessa handläggningar. 

Arbetsmiljöverket och försäkringskassan granskar äldreomsorgen i Sveriges 
kommuner och har nu granskat tre äldreomsorgsområden i Vara kommun.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 


