
VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Socialnämnden 2019-03-20 1 

 

 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 09.00-11.49 
 
Beslutande

(ajournering kl 09.50-10.10) 

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 (HVKB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Övriga deltagande 

 

Ulla Johansson (C) ej tjg ers 

Trespohre Mpundu (SD) ej tjg ers 

Ylva Morén, socialchef 

Ann-Marie Brander, utredare/utveck. 

Camilla Sandberg, socialsekr § 29 

Åsa Bäcklund, bist handl § 29 

Lisa Johansson, bist handl § 29 

Camilla Dahl, pers ombud § 30-31 

Christina Hagberg, pers omb § 30-31 

 

Louise Arvidsson, pers ombud § 30-31 

Johnny Edvinsson, pers omb § 30-31 

Anne Pehrsson, vht chef OF § 30-32 

Lindali Bergenzaun, sekreterare 

 

 

 

 

 
 

Justerare Fredrik Pettersson (S) 

 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2019-03-20 kl 13.00 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

29-38 

 Lindali Bergenzaun 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Ulf Genitz  
 
 Justerare 

 
 

 

 Fredrik Pettersson  
   

ANSLAG/BEVIS 
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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 29 

Redogörelse delegationsbeslut 
 
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 

A19/292  Biståndshandläggare Åsa Bäcklund  
B19/551  Socialsekreterare Camilla Sandberg 
 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 30 

Information Personligt ombud 
 
Personliga ombud Camilla Dahl, Christina Hagberg, Louise Arvidsson och      
Johnny Edvinsson informerar om verksamheten Personligt ombud. 

Vara kommun köper insatser från Falköpings kommun som är huvudansvarig. 
Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. 
Verksamheten med personliga ombud startade i samband med psykiatrirefor-
men. Är en fristående verksamhet som finansieras med statsbidrag och det är 
kommunerna som driver verksamheten.  
Verksamheten riktar sig till personer över 18 år med psykisk sjukdom som har 
omfattande och långvariga funktionshinder och huvuduppgiften är att perso-
nen i fråga får rätt insatser. Idag finns det totalt 80 ärenden varav ca 40 ärenden 
tillhör Vara kommun. 

____________ 

 
 
 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 31 
SN AU § 67   Dnr 6/2018.050 

Verksamhetsberättelse 2018 och information 

om ansökan statsbidrag 2019, Personligt 

ombud 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen  

____________ 

 
Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. 
Verksamheten riktar sig till psykiatrireformens målgrupp dvs personer över 18 
år med psykisk sjukdom som har omfattande och långvariga funktionshinder. 
Falköpings kommun har till socialnämnden inlämnat verksamhetsberättelse 
och redovisning av statsbidrag 2018 samt ansökan om statsbidrag för 2019 
avseende verksamheten Personligt ombud  
 

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 32 

Information om omsorgen kring personer 

med funktionsnedsättning (OF) 
 

Verksamhetschef Anne Pehrsson informerar om socialnämndens verksamhet 
Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) 

Arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och framförallt Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) 
Verksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och äldre. OF arbetar 
med verkställighet och det är handläggare inom IFO som beslutar om insatsen. 
Möten sker en gång i månaden mellan handläggare och verkställare för genom-
gång av insatserna. 

Verksamheten innehåller: 
Korttidsverksamhet/korttidsvistelse 
Bostad med särskild service (BMSS): Gruppbostad, servicebostad 
Boendestöd/socialpsykiatri 
Personlig assistans 

Information ge även om den nationella översynen av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen SOU 2018:88 1 januari 2022 

_______________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 33 
SN AU § 65   Dnr 3/2019.003 

Yttrande över remiss – Policy och riktlinjer 

för informationssäkerhet 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge remissvar i enlighet med 
bifogat förslag 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I september 2018 tog IT-strategerna inom V6 initiativ till att ta fram nya ge-
mensamma riktlinjer och policy för informationssäkerhet. Arbetet leds av en 
styrgrupp bestående av IT-strategerna samt VD för Göliska IT. Projektgrup-
pen består av två personer; V6 informationssäkerhetssamordnare från Göliska 
samt en utvecklingsledare från Lidköpings kommun. Styrgruppen har nu god-
känt de föreslagna dokumenten, och den 28 januari 2019 skickades de ut på 
remiss till kommunerna. Remissvaret ska ha inkommit till Lidköpings kansli 
senast den 30 april 2019. 

I Vara har kansliavdelningen lett arbetet att ta fram ett gemensamt remissvar, 
tillsammans med representanter för förvaltningarna. Kommunens samtliga 
nämnder och personalutskott har getts möjlighet att yttra sig. Kommunstyrel-
sen sammanställer därefter nämndernas remissvar och avger ett, för Vara 
kommun, slutligt yttrande.   

Beslutsunderlag 

- Förslag till övergripande kommungemensam policy och riktlinje för inform-
ationssäkerhet 

- Förslag till remissvar 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 34 

Information från kommunala råd 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala rådet 

för funktionsnedsatta (KRF). 

Ordförande Ulf Genitz (C) informerar om att de båda råden har fått informat-
ion om förestående översyn av rådens bestämmelser.  
 

Folkhälsorådet 
 
Fredrik Pettersson (S) informerar  
Genomgång från Skaraborgsavdelningen för Folkhälsa. Frågeställning om hur 
arbeta med folkhälsa i Skaraborg. 
Verksamhetsberättelse antogs. 
Diskussion om ansökningsförfarandet gällande bidrag från Folkhälsorådet 

 

_____________ 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 35 

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut  

Socialnämnden har tagit del av nedan förtecknade delegationsbeslut. 

__________ 

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  
 

A19/189-359  Beslut fattade av biståndshandläggare 
B19/392-760  Beslut fattade av handläggare IFO 
C19/25-43  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
D19/512-910  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
F19/9-14  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
Del § 100-102 Beslut fattade av SN:s ordförande 
Del § 200-201 Beslut fattade av socialchef 
Del § 300-303 Beslut fattade av utvecklare/utredare 

SNAU § 20-29 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
31-40, 49-57  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 36 

Urval delegeringsbeslut 
 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 29 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Jan Erlandsson (S) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade de-
legeringsbeslut januari 2019 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 37 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 

Utredningen efter IT-avbrottet är klar. Incidentrapport har kommit in från bl a 
Tunstall. Rutiner har gåtts igenom som är en del av förvaltningens interkon-
troll. 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-03-20 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 38 

Övrigt 
Hannyah Jörtoft (SD) har önskemål att nämnden diskuterar kring  
problematiken kring icke behöriga gymnasieelever. 
Socialchef Ylva Morén informerar att diskussion/samarbete tillsammans med 
bildningsförvaltningen kring att kartlägga och se över möjligheten att före-
bygga. 
 

_____________ 

 

 


