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SN § 49 

Ändring i ärendelistan 

Ärende nr 3:  ”Information om Netpublicator, system för digital distribution 
av handlingar till läsplattor” utgår från dagens ärendelista 

 

___________
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SN § 50 

Redogörelse delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelserna av nedan utvalda och förtecknade 
delegationsbeslut 

____________ 

Socialnämnden har genom sin delegationsordning överlåtit sin beslutanderätt 
till utskott, ordförande och tjänstemän. 

Delegationsbeslut fattade av tjänstemän/handläggare har utvalts av arbetsut-
skottet och beslut fattat av arbetsutskottet har utvalts av socialnämnden att 
redogöras för på socialnämnd 
 

Delegationsbeslut 

A19/540 Beslut boendestöd, biståndshandläggare Jeanette Aleryd 

B19/1417 Beslut ekonomiskt bistånd, socialsekreterare Raul Valeria 
Labrana och socialsekreterare Jennie Fors 

SNAU § 62 Dom från förvaltningsrätten utdömande av särskild avgift 
 enhetschef IFO, Mia Blom 

____________ 
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SN § 51 

Medicinska avvikelser tertial 1, 2019  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapport om medicinska avvikelser tertial 1, 2019 

____________ 

Sammanfattning 

Under tertial 1 2018 rapporterades det in 619 stycken avvikelser för patienter 
inskrivna i kommunal Hälso- och sjukvård. Under samma period 2019 var to-
tala summan avvikelser 464 stycken. Det är en minskning med 155 stycken. 

 

Fallavvikelser 

Fallavvikelserna, precis som innan, står för den största posten, dock har den 
minskat med 42 stycken från 2018 till 2019. 

De allra flesta fall kräver ingen större insats från kommunal häls- och sjukvård 
utan bara tillsyn och omplåstring.  

Enstaka fall har blivit av svårare grad och behövt sjukhusvård dock inte så all-
varligt så det lett till en Lex Maria. 

För att bli ännu bättre att minska fall (avsett med eller utan skada) har vi under 
våren gjort ett större omtag på Senior Alert arbetet där fallförebyggande arbete 
ingår. Vi har ”dammat” av Styrgruppen för Senior Alert och fått alla med på 
tåget i vårt arbete.  

Vi har sett ut Senior Alert ombud på alla enheter, vi har haft genomgång med 
alla ombud om viktigheten med vårt kvalitetsarbete och Senior Alert. Vi har 
gått igenom ombudsrollen och värdet med den samt gjort skrivna rutiner på 
hur man förbereder, arbetar med och följer upp Senior Alert. 

Tillsammans med alla enhetschefer hade vi som mål att under våren höja vår 
registrering i Senior Alert med 10 % under 3 månader vilket vi uppnådde. 

Nu har alla enheter startat och börjat registrera i systemet vilket leder till en 
kvalitetsförhöjning för våra patienter i form tidig upptäckt av fallrisk som leder 
till förebyggande arbete och åtgärdsplaner. I förlängningen kommer vi för-
hoppningsvis att se färre fallavvikelser. 

Läkemedel 

Vi gav ca 164 000 läkemedelsdoser under perioden 2019-01-01 till 2019-04-30. 
Vi hade 124 st registrerade fel i läkemedelshanteringen. I procent så gör vi 
0,0008% fel i läkemedelshanteringen. Jämfört med förra året samma period är 
det en minskning med 102 st. 
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Vad minskningen beror på är svårt att analysera på så kort tid, men en del kan 
vara att sjuksköterskorna blivit bättre på att göra tydliga läkemedelslistor till 
delegerad personal. De sjuksköterskor som håller i läkemedelsutbildningen har, 
tillsammans med mig som MAS, gått igenom den och de har fått stöd i hur 
man kan bli bättre på att utbilda. Vi håller också på att göra en helt ny läkeme-
delsutbildning som kommer bli mer tydlig för en säkrare läkemedelshantering. 
Vi ska starta med den 18 juni i år. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) redogör för ärendet 

____________ 
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SN § 52 
SN AU § 138   Dnr 3/2019.011 

Svar på remiss avseende Samordningsför-

bundet Västra Skaraborgs årsredovisning och 

hemställan om fortsatt ansvarsfrihet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av årsredovisningen och föreslår kommunstyrelsen 
att samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas fortsatt ansvarsfrihet. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen har mottagit årsredovisning avseende 2018 med hemställan 
om fortsatt ansvarsfrihet från Samordningsförbundet Västra Skaraborg.  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande. 

 

Yttrande till kommunstyrelsen 

Av årsredovisningen framgår insatser som har genomförts under året vilket har 
präglats av flera ansökningsförfaranden. Exempelvis ansökte Samordningsför-
bundet Västra Skaraborg om och beviljats sex månaders förlängning av ESF-
projektet ”Level up”.   

Insatser som kan nämnas är vidare att tre frukostmöten, förlagda i medlems-
kommunerna, genomfördes under våren på temat psykisk hälsa. Mot bakgrund 
av det stora intresset och de positiva resultaten från utvärderingarna genom-
fördes ytterligare tre frukostmöten under hösten 

Skaraborgs tre samordningsförbund har även 2018 gemensamt genomfört en  
kompetensutvecklingsinsats med temat psykisk hälsa.  

De tre samordningsförbunden startade vid halvårsskiftet ett fördjupningspro-
jekt om våld i nära relationer. Projekttiden pågår under hela 2019.  

 
Vad Samordningsförbundets ekonomiska ställning beträffar redovisas ett resul-
tat för år 2018 med plus 273 488 SEK. Tillsammans med innestående kapital  
på 462 153 SEK har Samordningsförbundet Västra Skaraborg ett eget kapital 
på 735 641 SEK.. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Samordningsförbundet Västra Ska-
raborg beviljas fortsatt ansvarsfrihet.  

 

forts 
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Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 

___________ 
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SN § 53 

Information om verksamheten Äldreomsorg 
 

Verksamhetschef Linda Norlin informerar om verksamheten Äldreomsorg 

Verksamheten innefattar: 

Fyra hemtjänstområden och en hemtjänst för brukare för demenssjukdom 

Korttidsverksamhet, Rondellen (växelvård, palliativ vård, efter vård mm) 
Ebba-demens växelvård mm 

Särskilt boende: Solgården, Tornumsgården och Stenkilsgården 
Demensboende: Kvänumsgården, Östergård och Södergård 

Dagverksamhet finns i Kvänum och Vara  
 
Förebyggande verksamhet finns i form av träffpunkter i Vedum (Vidhem) och 
i Vara (Lärkan) 

Kommunala sjuksköterskor är 34 stycken och ca 10 st är timanställda 

Rehabavdelningen har 5 st arbetsterapeuter, 5 fysioterapeuter och 1 rehab-
assistent 

Begreppsförklaringar 
Särskilt boende och demensboende är kommunens ansvar och biståndbedömt 
Seniorlägenheter är tekniskas ansvar, ej biståndsbedömt 
Trygghetsboende är Varabostäders ansvar, ej biståndsbedömt 

 

________________ 
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SN § 54 
SN AU § 137 

Delrapport 1 avseende förstudie äldreboen-

den Vara och St. Levene 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen om Delrapport 1, förstudie 
äldreboenden i Vara och St. Levene  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Behovet av särskilda boendeformer och bostäder med särskild service är en 
fråga som ofta fokuseras såväl nationellt som lokalt i kommunerna.  

I Vara genomfördes, på uppdrag av socialnämnden, en utredning avseende 
framtida behov av boende inom verksamhetsområdena omsorg kring personer 
med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Socialnämnden beslutade (SN § 
78, 2016) att ställa sig bakom utredningen och gav förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta vidare med utredningens för-
slag.  

Av utredningen framgick ett ökat behov av både bostäder med särskild service 
och särskilda boendeformer.  

Behov av bostäder med särskild service för en äldre målgrupp med tilltagande 
omsorgs- och omvårdnadsbehov hade börjat uppkomma. Utredningen före-
slog att en för detta ändamål anpassad gruppbostad skulle inrymmas i lokaler 
på Götgatan. Samarbete med tekniska förvaltningen inleddes med arbetet kring 
Götgatans bostad med särskild service. En gruppbostad färdigställdes och togs 
i bruk hösten 2017. 

Beträffande särskilt boende för äldre nämndes specifikt boende för personer 
med demenssjukdom. Vad gäller antalet personer 80 år och äldre sker, enligt 
prognosen, en ökning med närmare 500 personer under prognosperioden. Det 
är också i 80-års åldern som behovet av insatser från socialnämndens sida upp-
träder och demenssjukdomar blir allt vanligare. 

 
Svenskt demenscentrum anger att 12 % av person 80-84 år har en demens-
sjukdom. I gruppen 85 – 89 åringar har 25 % en demenssjukdom, motsvarande 
siffra i gruppen 90 – 94 är 37 % och 48 % i gruppen 95 år och äldre. Det är 
också demenssjukdom som ofta gör att personer behöver flytta till ett särskilt 
boende. 
 
Beträffande korttidsboende sågs behov av att samlokalisera korttidsboendet på 
Stenkilsgården med Rondellen i ändamålsenliga lokaler.   
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Under 2018 togs en behovsbeskrivning fram i samverkan mellan social- och 
tekniska förvaltningen. Socialnämnden beslutade (SN § 72, 2018) att de båda 
förvaltningarna gemensamt skulle inleda en förstudie med utgångspunkt i be-
hovsbeskrivningen. 

Genomförd behovsbeskrivningen innefattar flera delar och en förstudie kom-
mer att genomföras för var och av delarna med beaktande av ett helhetsper-
spektiv.  

Del 1 av förstudien har genomförts med verksamhetschef för äldreomsorgen 
som förstudieledare, Förstudierapport 1 presenteras för socialnämnden.  

 

___________ 
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SN § 55 
SN AU § 136 

Delårsrapport april 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens har tagit del av och godkänner delårsrapport april 2019 och 
överlämnar den till kommunfullmäktige. 

__________ 

 
Sammanfattning  

Socialnämnden har sammanställt delårsrapport för  april 2019. Årsprognosen 
visar på ett underskott med 2 043 tkr efter vidtagna åtgärder.  
 
Efter årets första månader visade prognosen på ett betydligt större under-
skott än ovanstående. Socialnämndens arbetsutskott gav då förvaltningen i 
uppdrag att vidta åtgärder. Samtliga chefer och arbetsgrupper uppmanades att 
utarbeta åtgärdsplaner och vara återhållsamma. Redan i mars påbörjades arbe-
tet i tvärgrupper i syfte att tänka nytt och hitta andra mer effektiva arbetssätt 
med bibehållen kvalitet. 
 
___________ 
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SN § 56 
SN AU § 120   Dnr SN 3/2019.012 

Yttrande över motion avseende kostnadsfria 

trygghetslarm 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till kommunstyrelsen 
avseende motion om kostnadsfria trygghetslarm.  

Reservation 

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

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

En motion om kostnadsfria trygghetslarm har inkommit från Sverigedemokra-
terna (SD) till kommunstyrelsen som sänt motionen till socialnämnden för 
yttrande senast 2019-05-31.  

Av motionen framgår oro för att personer i behov av trygghetslarm avstår in-
satsen på grund av ekonomiska skäl. Vidare betonas vikten av att brukare i 
Vara ska få leva det goda livet och känna trygghet med att samhället ställer upp 
vid behov av samhällets insatser. 

Motionen avslutas med två yrkanden: 

 Att avgiften för trygghetslarm helt ska avskaffas från nästkommande 
budgetår. 

 Att socialnämnden kompenseras för motsvarande kostnad i ramtilldel-
ningen. 

Yttrande till kommunstyrelsen 

Trygghetslarm är, som framgår av motionen, en biståndsbedömd insats enlig 
socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §.  

Avgiften för trygghetslarm är 275 kronor i månaden, år 2019. Vad avgiften 
beträffar kan en jämförelse göras med några av Skaraborgs kommuner där må-
nadsavgiften varierar mellan 315 och 344 kronor. I några kommuner utanför 
Skaraborg varierar månadskostnaden mellan 300 och 360 kronor.  

I dagsläget är det 202 personer vars enda insats är trygghetslarm. För de perso-
ner, förnärvarande 256, som har trygghetslarm i kombination med t ex hem-
tjänst eller dagverksamhet ingår larmavgiften i maxtaxan.  

Avgiftsuttaget regleras i SoL 8 kap 2-9 §§. Den högsta avgiften som får tas ut 
är 2 089 kronor per månad (maxtaxa) år 2019. Avgiften kan variera mellan 
2 089 och 0 kronor beroende på vilken betalningsförmåga den enskilde har 
med utgångspunkt i regelverket.  
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För den som endast har trygghetslarm tillämpas samma regelverk, vilket inne-
bär att den som saknar betalningsförmåga får 0 kronor i avgift. 

Sammanlagt har 458 personer, i skrivande stund, insatsen trygghetslarm. 60 av 
dessa har 0 kronor i avgift beroende på avsaknad av betalningsförmåga.  

Avgiftsbeslut utifrån ovannämnda regelverk kan överklagas genom förvalt-
ningsbesvär om beslutet anses vara fattat på fel grunder.  

För socialnämndens del uppgick kostnaderna för trygghetslarm år 2018 till 
1 743,3 tkr.  Tillkommer gör kostnader för in- och avinstallation samt kostna-
der som uppkommer när trygghetslarm besvaras och åtgärdas. 

Nämndens intäkter från de som endast hade trygghetslarm var år 2018, 668,5 
tkr. Således var socialnämndens nettokostnad för trygghetslarmen år 2018, 
1 074,8 tkr. 

Intäkterna beträffande trygghetslarm i kombination med annan insats låter sig 
inte särredovisas eftersom den ingår i maxtaxan. Det vill säga avgift beräknas 
med utgångspunkt i SoL 8 kap. 

Vad beträffar yrkandet om kompensation motsvarande kostnaden i ramtilldel-
ningen utifrån 2018 års kostnadsläge kompliceras detta av att socialnämndens 
kostnader för larmen varierar över tid.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden kommunstyrelsen att 
avslå motionen.  

 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen  

__________ 

 
Socialnämndens behandling 

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att socialnämnden beslutar att föreslå kommunsty-
relsen att bifalla motionen 

Beslutsgång 

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

___________ 
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SN § 57 
SN AU § 104 

Avseende kommunfullmäktiges beslut att bif-

alla motion angående fler möten över gene-

rationsgränser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för fler möten 
över generationsgränserna. 

________ 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har mottagit kommunfullmäktiges beslut (KF §14, 2019) med 
anledning av motion angående fler möten över generationsgränserna. 

Nämnden ser positivt på att öka mötesfrekvensen över generationsgränser och 
uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med frågan.  

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges beslut (KF §14, 2019)  

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen  

__________ 
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SN § 58 
SN AU § 105 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

tjänstlagen (SoL) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 1, 2019. 

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 1, 2019   

 Antal Insats 

Icke verkställt beslut 3 kontaktfamilj 

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

 

1 

1 

Kontaktfamilj 

Familjehem 

 

Summa efter kvartal 1, 2019 

  

Icke verkställda beslut 

 

 

2 

4 

 

Kontaktperson 

Kontaktfamilj 

Summa icke verkställda beslut 6  

 

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 
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SN § 59 
SN AU § 106 

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 informationen för kvartal 1, 2019. 

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 1, 2019 

  Antal  Insats 

Beslut som ej är verk-
ställt 

1 Bostad med särskild 
service 

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

2 Kontaktperson 

 

Summa efter kvartal 1, 2019 

  Antal  Insats 

Icke verkställda beslut 1 Bostad med särskild 
service 

Summa icke verk-
ställda beslut 

1  

 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 
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SN § 60 
SN AU § 139   Dnr 5/2019 
 

Redogörelse av inkomna synpunkter enligt 

TYCK TILL om Bättre Vara tertial 1, 2019   

Socialnämndens 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 1, 2019 har 18 synpunkt inkommit, tre via brev, tre via kommu-
nens hemsida, en via telefonsamtal och 11 via blankett TYCK-TILL.  

Av inkomna synpunkter berör två individ- och familjeomsorgen. En handlar 
om oro och en om missnöje med de lokaler Vara beroendeteam bedriver sin 
verksamhet i. Båda synpunktslämnarna är kontaktade av berörda medarbetare 
för information och förtydligande. 

Två synpunkter har lämnats om den kommunala hälso- och sjukvården. Medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har dels hänvisat den ena synpunktsläm-
naren vidare till Närhälsan då frågeställningen gällde läkemedelsbehandling. 
Dels har MAS träffat anhöriga, berörd enhetschef och sjuksköterska för att 
utreda frågetecken kring hälso- och sjukvården som framkommer i syn-
punkten.  

Tre synpunkter berör omsorgen kring personer med funktionsnedsättning. 
Verksamhetschef har haft telefonkontakt med en av synpunktslämnarna beträf-
fande bristfällig information vid personalförändring. Vad gäller en synpunkt på 
bemötande har verksamhetschefen träffat den enskilde och diskuterat igenom 
situationen. Den tredje synpunkten avser högljudda grannar i en gruppbostad. 
Berörd enhetschef kontaktar synpunktslämnaren via telefon och i samtalet 
beskrivs vidtagna åtgärder. 

Åtta synpunkter berör äldreomsorgen. Här kan inledningsvis konstateras att 
fyra synpunktslämnare berömmer äldreomsorgens personal och säger sig vara 
mycket nöjda med insatserna. Verksamhetschef och socialnämndens ordfö-
rande har besvarat en synpunkt via brev där information lämnas om planering  
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inför sommarsemestern. Vad gäller synpunkt med frågor kring bemanningen i  
ett särskilt boende har berörd enhetschef träffat synpunktslämnaren och besva-
rat frågeställningarna. Verksamhetschefen har besvarat en frågeställning om 
personalkontinuitet. En anonym synpunktslämnare framför behovet av fler 
platser i särskilt boende.   

En synpunkt berör färdtjänsten, där det framgår önskemål om akuta kortfris-
tiga beslut om färdtjänst. Färdtjänsthandläggaren har besvarat synpunkten via 
brev med information om regelverket för färdtjänst.  
 
I en synpunkt framförs frågeställningar kring representationen i Kommunala 
rådet för funktionshindrade (KRF). Frågorna besvaras på kommunens hemsida 
av sekreterare för KRF. 
 
En synpunktslämnare påtalar att förare av kommunens bilar brister i följsam-
het till trafikreglerna. Synpunkten har besvarats på hemsidan med information 
om att vidarebefordran till de förvaltningar som använder kommunens bilar.  
 
Sammanfattningsvis har 18 synpunkter inkommit avseende varierande verk-
samheter inom socialnämndens ansvarsområde. Samtliga synpunktslämnare 
som önskat återkoppling har kontaktats via brev, telefonsamtal eller personligt 
sammanträffande.  
 
  

___________ 
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SN § 61 

Information från kommunala råd 
 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) 

Ulf Genitz (C) informerar: 
Översyn pågår gällande rådets bestämmelser. 
KRF har gett förslag på hur arbetsformen ska vara och Götene har ett bra ar-
betssätt och de ska bjudas in till nästa råd för att informerar kring deras arbets-
sätt. 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Ulf Genitz (C) 
Även i detta råd ses bestämmelserna över. 

 

Folkhälsorådet 

Agneta Edvardsson (M) informerar 

Projektpengar till olika projekt. Sist fick ungdomsprojektet (kamratstödjarverk-
samhet på högstadierna) 50 000 kr.  

Pengar, 12 000 kr, har utgått till Attention Skaraborg för att aktivera barn och 
unga med neuropsykiatriska funktionshinder. 
 

Folktandvården saknar tandhygienister och tandläkare 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att SKAS går med förlust och 
att det är läkare och sköterskebrist 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Ulf Genitz (C) informerar 
Kartläggning har gjorts över områden som det är oroligt kring. 
Diskussion pågår hur ha uppmärksamhet runt dessa områden 

 

___________ 
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SN § 62 

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  
 

A19/530-721  Beslut fattade av biståndshandläggare 
B19/1129-1535 Beslut fattade av handläggare IFO 
C19/65-77  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
D19/971-1024 Beslut fattade av avgiftshandläggare 
F19/25-32  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
SNAU § 78-89 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
96-103  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 63 

Urval delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 78 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Toril Korsvik Jevås (S) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade 
delegeringsbeslut april 2019 

_____________ 
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SN § 64 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 

-  Ny vårdcentralchef har börjat 

-  e-ansökan försörjningsstöd 

-  Integration har flyttat till Arbetsmarknadsenheten (AME) 

-  Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan Västra    
   Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Målet är att till- 
   handahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta  
   behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid. 
   Upphandling av kommunikationssystem ska göras och Vara kommun att  
   vara med i detta. 

-  Genomförd utredning enligt Lex Sarah som nyhetsbyrån Siren har fått del  
   av. 

-  Samtliga chefer fått utbildning kring våld i nära relationer 

 

____________ 
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