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SN § 39 

Redogörelse delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegeringsbeslut 

_____________ 

Socialnämnden har genom sin delegationsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän. 
Delegationsbeslut har utvalts av arbetsutskottet att redogöras för på social-
nämnden 

Delegationsbeslut 

A19/440 Biståndshandläggare Karolina Lindahl 
B19/765 Socialsekreterare Karolina Johansson 
C19/60 Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 
F19/9 Handläggare bostadsanpassningsbidrag Mikael Johansson 
SNAU § 29 Socialsekreterare Linda Hemberg 

 

_____________ 
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SN § 40 

Information om verksamheten Arbete, 

sysselsättning och integration 
 

Enhetschef för ”Arbete, sysselsättning och integration”, Håkan Olsson infor-
merar om dess verksamhet och utmaningar 

Enheten utgörs av verksamheterna  

Daglig verksamhet 
lagstadgad rättighet som vissa funktionshindrade har (LSS personkrets 1 och 
2).  
 
Kommunens integrationsarbete 
Lagstadgat mottagande, egen bosättning, samverkan AF, arbetsmarknadens 
behov. Verksamheten är nyligen flyttats från IFO  
 
Kommunala arbetsmarknadsinsatser 
DUA-samverkan (DUA = Delegationen för unga och nyanlända till arbete), 
åtgärdsanställningar, gemensamma handlingsplaner, samarbete kring rekryte-
ringsbehov 
 
Förändringsarbete 
Uppdrag från IFO, målet är egenförsörjning 

 
Viss daglig sysselsättning 
Träffpunkt DC (dagcenter) 
 
Samverkan med skolan 
Samarbete kring Kommunala Aktivitets Ansvaret (KAA), praktikplatser, ferie-
praktik, Vara i Jobb 

 
I enheten finns även trädgårdstjänst, fixartjänst, serviceuppgifter inom kom-
munen, mattransporter, miljöarbete mm 

 

_________________ 
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SN § 41 
SN AU § 90   Dnr 3/2019.006 

Ungdomsmottagningen Vara, rapport 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten ”Ungdomsmottagning Vara 2018” 
och lägger dem till handlingarna 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Regiongemensam hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen har översänt 
Ungdomsmottagning i Vara 2018. Rapporten innehåller dels uppföljning av 
vårdöverenskommelse HSN Östra 2018 och dels verksamhetsberättelse 2018 
Vara ungdomsmottagning. 

__________ 
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SN § 42 
SN AU § 91 

Budget 2020, plan 2021-2023  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna budgetförslaget, i enlighet med tilldelad 
budgetram minskad med effektivisering (1 000 tkr) 366 682 tkr, till kommun-
styrelsen för vidare beredning.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I inriktningsbeslutet för budget 2020 och plan 2021-2023 antar kommunstyrel-
sen förutsättningar för nämnderna för att utarbeta budgetförslag till budgetbe-
redningen. Utgångspunkten är de politiska målen för nämnderna och tidigare 
beslut av plan som sedan kompletteras med beräkningstekniska justeringar 
samt uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.   

Socialnämnden redogör i budget dokumentet för såväl kommande kostnads-
ökningar som effektiviseringar.  

Ärendebeskrivning 

Styrprocessen 

Inriktningsbeslutet är den första delen i styrprocessen, där kommunstyrelsen 
antar planeringsförutsättningar för nämnderna och som är utgångspunkten för 
nämnderna i arbetet med att ta fram ett budgetförslag till budgetberedningen. 
Inriktningsbeslutet utgår från tidigare beslutad plan och omfattar de politiska 
målen för nämnderna, beräkningstekniska justeringar samt frågeställningar/ 
uppdrag till nämnderna att inkomma med till budgetberedningen.  

Efter det att nämndernas budgetförslag beretts av budgetberedningen lämnar 
kommunstyrelsen ett förslag till kommunfullmäktige om budget för 2020 och 
plan 2021-2023. Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas drifts- och in-
vesteringsbudget på ramnivå i juni månad.  

Till fullmäktiges beslut om budget i november görs en uppdatering av skatte- 
och pensionsprognoser och skattesatsen fastställs. Socialnämndens och bild-
ningsnämndens ramar justeras i enlighet med resursfördelningsmodellen. 

Detaljbudgetbeslut i nämnden anmäls till kommunstyrelsen senast i december. 

Effektivisering  

I inriktningsbeslutet för budget 2020 ligger 8 mkr i effektiviseringskrav som 
ännu inte fördelats. Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag 
att i samråd med förvaltningarna arbeta fram ett förslag till fördelning mellan 
nämnderna. Arbetet har syftat till att gemensamt komma fram till en fördelning 
som ger så liten negativ inverkan på kommunens verksamheter som möjligt ur 
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ett helhetsperspektiv. Kommunens ledningsgrupp har beslutat om ett förslag  
som beretts i nämndernas budgetförslag till budgetberedningen.  

 

Förvaltningens budgetförslag omfattar 2 mnkr i lägre anslag för år 2020, av 
vilket 1 mnkr är socialnämndens del av effektiviseringen om 8 mnkr. Tillsam-
mans med övriga nämnders förslag uppnås nivån om 8 mnkr.  

En ekonomi i balans är en stor utmaning för socialnämnden under omständig-
heter som redogörs för i budget dokumentet. Detta föranleder ett omfattande 
arbete med att effektivisera i verksamheterna samt att utveckla nya arbetssätt. 
Nämndens ambition är att vidta effektiviseringsåtgärder men med bibehållen 
kvalitet.   

Beslutsunderlag 

- Budget 2020, plan 2021-2023 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 

- Kommundirektör, Anna Cederqvist 

- Ekonomichef, Jonas Bredenberg. 

___________ 

 

Socialnämndens behandling 

Hannyah Jörtoft (SD) tilläggsyrkar 

1  Att socialnämnden ska äska 1862 tkr i ramtilldelning då det saknas utrymme 
   för planerad ramminskning och effektiviseringskrav för motsvarande summa 

2  Att erbjuda halkskydd kostnadsfritt till samtliga 65+ i kommunen för att 
    förebygga halkolyckor 

3  Att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

4  Att årligen upprätta ett migrationsbeslut för att bättre kunna planera  
    mottagande och integration 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande nr 1 under proposit-
ion och finner att socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.  
Omröstning begärs av Hannyah Jörtoft (SD) 
Den som röstar ja bifaller Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkan, den som röstar 
nej avslår densamma 
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Fyra ja-röster avges av Jan Erlandsson (S), Toril Korsvik Jevås (S), Hannyah 
Jörtoft (SD) och Susanne Lundgren (HVKB). Fem nej-röster avges av Agneta 
Edvardsson (M), Leif Sandberg (M), Ulf Genitz (C), Carl-Axel Olsson (C), 
Kjell Beglert (V) 
Socialnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande nr 1 
 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande nr 2 under proposit-
ion och finner att socialnämnden avslår tilläggsyrkandet 
Omröstning begärs av Hannyah Jörtoft (SD) 
Den som röstar ja bifaller Hannyah Jörtofts (SD) yrkande, den som röstar nej 
avslår densamma 
En ja-röst avges av Hannyah Jörtoft (SD), åtta nej-röster avges av Agneta Ed-
vardsson (M), Leif Sandberg (M), Ulf Genitz (C), Carl-Axel Olsson (C), Kjell 
Beglert (V), Jan Erlandsson (S), Toril Korsvik Jevås (S) och Susanne Lundgren 
(HVKB) 
Socialnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande nr 2 

 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande nr 3 under proposit-
ion och finner att socialnämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer Hannyah Jörtofts (SD) tilläggsyrkande nr 4 under proposit-
ion och finner att socialnämnden avslår tilläggsyrkandet. 
Omröstning begärs av Hannyah Jörtoft (SD) 
Den som röstar ja bifaller Hannyah Järtofts (SD) yrkande, den som röstar nej 
avslår densamma 
Tre ja-röster avges av Kjell Beglert (V), Hannyah Jörtoft (SD) och Susanne 
Ludngren (HVKB), Sex nej-röster avges av Agneta Edvardsson (M), Leif 
Sandberg (M), Ulf Genitz (C), Carl-Axel Olsson (C), Jan Erlandsson (S) och 
Toril Korsvik Jevås (S). 
Socialnämnden beslutar således att avslår tilläggsyrkande nr 4 
 

_____________ 
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SN § 43 
SN AU § 92   Dnr 11/2019.005 

Samråd – detaljplan Bofinken 2, Vara tätort 

Socialnämndens 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 190321 att sända ut rubricerat planför-
slag på samråd. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnation av huvudbyggnad 
samt anpassa gällande detaljplan mot befintlig bebyggelse inom Bofinken 2 

__________ 
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SN § 44 
SN AU § 93   Dnr 11/2019.006 

Samråd – detaljplan del av Dalian 6 och del 

av Vara 25:1 

Socialnämndens 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 190321 att sända ut rubricerat planför-
slag på samråd. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en verksamhetsutveckling av intillig-
gande verksamhet på fastigheten Dalian 9 

__________ 
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SN § 45 
SN AU § 94   Dnr 3/2019.001 

Yttrande över remiss avseende ”Rekommen-

dation om gemensam finansiering av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning i social-

tjänstens verksamheter” 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.  

________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har mottagit ett meddelande från styrelsen, Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) med rekommendation till kommunerna att samfi-
nansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksam-
heter.   

Mot bakgrund av att meddelandet från styrelsen SKL är adresserat till kom-
munstyrelsen avger socialnämnden yttrande till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för SKL har vid sammanträde 14 december 2018 beslutat : 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 
mkr, vilket innebär c:a 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2024). 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i re-
spektive kommun. De fyra största får en rabatt på 10 %. 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, 
där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be 
dem meddela SkL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast 
15 juni 2019. 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framför-
hållning omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommen-
dationen om finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kom-
mer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekom-
mendationen.  

SKL har i dialog med företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för 
att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom social-
tjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  
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Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medver-
kan i ledning och styrning av: 

 de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorgen och om juridiska hinder undan-
röjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksam-
heter.  

 stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och re-
sultat. 

 Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kun-
skapsstyrningssystem.  

Yttrande till kommunstyrelsen 

När det gäller delarna som ingår i utvecklingen av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter har socialnämnden goda erfa-
renheter.  

Vad beträffar kvalitetsregistren, palliativ- och BPSD1 registren samt Senior alert 
används de av den kommunala hälso- och sjukvården. Registren är stöd i såväl 
kvalitetsutveckling för brukarna som kunskapsutveckling för medarbetarna. 
Nämnden ser vidare positivt på utveckling av nya register för socialtjänsten 
verksamheter.  

Vad stöd för uppföljning och analys beträffar ser nämnden ett behov av dels 
brukarundersökningar och dels gemensamma variabler för uppföljning av kva-
litet och resultat. Jämförelser med andra och jämförelser över tid möjliggörs då 
och syftar till kvalitetsutveckling. Socialnämnden har exempelvis genomfört 
brukarundersökning inom LSS2 området 

För den nationella kunskapsstyrningens del har t.ex. utveckling av de behovsin-
riktade och systematiska arbetssätten BBIC3 och IBIC4 utvecklats. Arbetssätten 
tillämpas vid myndighetsutövningens behovsbedömning och handläggare i 
nämndens verksamheter tillämpar dem. Ett omfattande utvecklingsarbete har 
bedrivits nationellt för att färdigställa dessa arbetssätt. 

Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen den att Vara kommun ska 
ställa sig bakom rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning. Kostnaden för Vara kommuns del med 
1,95 kr per invånare uppgår, med utgångspunkt 16 056 invånare, till c:a 31 300 
kr. 

Beslutsunderlag 

- Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemen-
sam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjäns-
tens verksamheter  

                                                 
1 Vård i livets slut och beteendemässiga och psykiska symtomvid demens 
2 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade 
3 Barns behov i centrum 
4 Individens behov i centrum 
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Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 

__________ 
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SN § 46 

Anmälan delegationsbeslut 

Socialnämndens 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  
 

A19/360-529  Beslut fattade av biståndshandläggare 
B19/761-1128 Beslut fattade av handläggare IFO 
C19/44-64  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
D19/911-970  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
F19/15-24  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
SNAU § 58-63 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
69-77  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 47 

Urval delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 62 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

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

_____________ 
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SN § 48 

Aktuellt från förvaltningen 
 
Tomplatser särskilda boenden är idag 9 stycken 

En seniordag arrangeras av PRO idag. Bland annat kommer kommunala med-
arbetare att delta för att informera bland annat om nattillsyn med kamera 

 

______________ 

 

 


