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SN § 65 

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 

A19/817 Bifall hemtjänst 

B19/1687 Beslut ekonomisk bistånd 

C19/72 Beslut Färdtjänst 

C19/85 Beslut Färdtjänst 

F19/37 Beslut bostadsanpassning 

____________ 
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SN § 66 
SN AU § 149   Dnr 3/2019.013 

Verksamhetsberättelse socialjouren 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse socialjouren 2018 

____________ 

Sammanfattning  

Sedan 2010 finns en socialjour i Skaraborg där alla 15 kommuner är anslutna. 
Syftet med den kommungemensamma socialjouren är att vara tillgänglig för 
handläggning av akuta ärenden inom ramen för individ- och familjeomsorg då 
socialförvaltningskontor är stängda. 

Samtliga anslutna kommuner har tillsänts verksamhetsberättelse socialjouren 
2018 för information 

 

_________ 
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SN § 67 
SN AU § 150   Dnr 3/2019.014 

Verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 

2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse Barnahus Skaraborg 
2018 

____________ 

Sammanfattning  

Barnahus Skaraborg startades i april 2012. Skövde kommun är värd för verk-
samheten och samverkansavtal är tecknat med bland andra samtliga kommuner 
i Skaraborg. 
Verksamhetens målgrupp är barn i åldern 0-18 år som misstänks blivit utsatta 
för bland annat vålds- och fridsbrott. Tillkommande målgrupp är också barn 
som har bevittnat våld i nära relation och barn som agerar ut sexuellt 

Samtliga kommuner i Skaraborg har tillsänts för information verksamhetsberät-
telse Barnahus Skaraborg 2018 

 

_________ 
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SN § 68 
SN AU § 151   Dnr 3/2019.019 
 

Verksamhetsberättelse 2018 Kvinnohuset 

Tranan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av Verksamhetsberättelse 2018 Kvinnohuset Tra-
nan 

_________ 

Sammanfattning  

Kvinnohuset Tranan har till socialnämnden tillsänt verksamhetsberättelse 2018 
för kännedom. 

Socialchef Ylva Morén föredrager ärendet 

____________ 
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SN § 69 
SN AU § 152   Dnr 3/2019.015 

Remiss årsredovisning Tolkförmedling Väst 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst och 
har inget att erinra   

_________ 

Sammanfattning  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Syftet med verksamheten är att 
höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt 
säkerställa ett professionellt bemötande. 

Kommunstyrelsen har tillsänt socialnämnden Årsredovisning Tolkförmedling 
Väst 2018 för yttrande. 

____________ 
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SN § 70 
SN AU § 169   Dnr 3/2019.016 

Yttrande över remiss avseende avtal om pa-

tientnämndsverksamhet  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och ingå 
nytt avtal gällande patientnämndsverksamhet.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  
Sedan 2000 har kommunen ett avtal med Västragötalandsregionen om patient-
nämndsverksamhet. Huvudsaklig uppgift för patientnämnden är att hjälpa pati-
enter att få svar på sina frågor angående klagomål på den hälso- och sjukvård 
som bedriv enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av kommun eller annan 
verksamhet som har avtal med kommunen. I åtagandet ingår även den all-
männa omvårdnad som enligt Socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband 
med sådan hälso- och sjukvård. Patientnämnden tar även emot klagomål på 
kommunens skolhälsovård.  

Västra Götalandsregionen har sagt upp nu gällande avtal för patientnämnds-
verksamheten. Avtalet har uppdaterats och anpassats efter lag (2017:372) om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Kommunerna erbjuds att ingå 
nytt och uppdaterat avtal för tiden 2020-01-01 – 2023-12-31. 

Kommunen ersätter Västragötalandsregionen enligt avtalet. Ersättningsnivån 
utgår från ett fast pris per kommuninvånare, baserat på antal invånare den 1 
januari samma år. För 2018 var ersättningen 0,94 kronor per invånare, motsva-
rande c:a 15 000 kronor för Varas del.  Ersättningen faktureras en gång per år 
och räknas upp utifrån årsmedeltalet för konsumentprisindex (KPI).  

Beslutsunderlag 

- Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västragötalandsregionen och 
kommuner i Västra Götaland 

Expediering av beslut 

- Kommunstyrelsen 

___________ 
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SN § 71 
SN AU § 170 

Upphävande av socialnämndens beslut avse-

ende genomförande av förstudie rörande 

Stationshuset i Vara 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att upphäva beslut SN § 28, 2017 avseende genomfö-
rande av förstudie, Stationshusprojektet.  
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Enligt beslut i Socialnämnden (SN § 28, 2017) beställdes en förstudie för att i 
enlighet med Vara kommuns projekt modell utreda förutsättningar för att 
skapa ett innehåll i Stationshuset. Syftet var att Stationshuset skulle bli en  tryg-
gare plats samt en välkomnande entré till Vara. På grund av bl.a.  personalom-
sättning och ändrade rutiner för projektutveckling har förstudien försenats. 
Parallellt med förseningen har förutsättningar ändrats varför förslaget nu är att 
dra tillbaka ärendet från Socialnämnden. Ärendet kommer därefter att beredas 
ytterligare och sedan lyftas till antingen Kommunstyrelse eller Teknisk nämnd.   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade (SN § 28, 2017) att beställa en förstudie för att i en-
lighet med Vara kommuns projektmodell utreda förutsättningar för att skapa 
ett innehåll i Stationshuset. Förslaget till innehåll omfattade såväl idéer kring 
verksamhet som ambitioner att inkludera personer som står långt från arbets-
marknaden. Möjligheter till  långsiktig kompetensförsörjning för branscher 
som har svårt att rekrytera fanns också med i planerna.  

Vidare bottnade förslaget i insikten om att stationshuset i Vara inte begränsar 
sig till att vara ett resecentrum utan också utgör ett landmärke och ett konst-
verk ”The Blue Orange” skapat av Katarina Grosse. Ett landmärke som bland 
annat kom till för att i samverkan med Statens konstråd och Trafikverket till-
skapa en tillgänglig perrong i Vara samt en välkomnande och spännande entré 
till kommunens största tätort för besökare och medborgare som kommer via 
rälsburen trafik. 

Sammantaget gör den breda ansatsen, i kombination med den publika platsen, 
att förändringar gällande innehållet i Stationshuset behöver föregås av en brett 
förankrad behovsanalys. När så gjorts kan en förstudie beställas och då sanno-
likt i kommunstyrelsen eller teknisk nämnd.  

 

Planen framåt är att låta behovsanalysen utgå från en projektplaneringsworks-
hop planerad till den 28 augusti 2019. Workshopen  kommer att bemannas 
utifrån en bred representation av olika intressenter. Synpunkter och idéer för 
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workshopen att hantera kommer även att inhämtas från kanaler via webb och 
sociala medier samt vissa riktade enkäter/diskussionsunderlag.  

Utifrån resultatet av projektplaneringsworkshopen kommer sedan ett ärende 
beredas och lyftas till lämplig nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

- Tidigare beslut (SN §28) 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Teknisk chef 

- Kommundirektör 

- Chef Arbete och sysselsättning 

- Näringslivschef 

___________ 
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SN § 72 

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  
 

A19/722-930  Beslut fattade av biståndshandläggare 
B19/1536-2020 Beslut fattade av handläggare IFO 
C19/78-100  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
D19/1025-1114 Beslut fattade av avgiftshandläggare 
E19/1-9  Avskrivning fordringar 
F19/33-46  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
SNAU § 108-119 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
123-134  avseende socialtjänstärenden  
 
___________ 
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SN § 73 

Urval delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 133 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Hannyah Jörtoft (SD) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade 
delegeringsbeslut maj 2019 

_____________ 
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SN §  74 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar  

Remiss - promemoria om ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisat-
ioner inom brottsofferområdet 
Promemoria innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsätt-
ningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom 
brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas 
ansvar för brottsofferstöd inte ska undergrävas. Rätt medel ska användas till 
rätt ändamål. 
Ärendet hinner tidsmässigt inte att behandlas av socialnämnden då svar ska 
avges i mitten av augusti månad. Socialnämndens arbetsutskott kommer att 
avlämna yttrande i ärendet direkt till arbetsmarknadsdepartementet 190814 

 
Heltidsresan 
Avtal mellan Kommunal och arbetsgivaren med syfte att heltid ska vara en 
norm. Arbete har påbörjats kring detta. 
Kommunstyrelse och nämnder kommer att få information kring detta arbete 
under hösten. 

 
Socialnämndens mål för åren 2020-2023 
På socialnämnden i augusti ges en resumé om vad som hittills arbetats kring i 
form av omvärldsbevakning inför nämndens arbete med framtagande av mål 
för åren 2020-2023 
På socialnämnden 190925 genomförs en Workshop för att forma områden för 
nämndens mål under ovanstående nämnda år. 
Förvaltningen arbetar därefter med materialet och tar fram förslag till målfor-
muleringar och tänkbara indikationer att behandlas av socialnämnden 191030  
Socialnämnden beslutar slutligt 191127 om mål och indikatorer för åren 2020-
2023. Därefter påbörjas förankring av mål och indikationer i tjänstemannaor-
ganisationen och arbetet med arbetsplaner etc påbörjas.  
 
Kommunfullmäktige har i beslut (§ 62/190617) gett socialnämnden i uppdrag 
att undersöka möjligheten att finna extern aktör för byggnation och/eller drift 
av olika former av äldreboende i Vara kommun 
 
 
Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar 
Lediga platser inom särskilt boende är idag 4 stycken 
Semesterintroduktion har skett för vikarier 
 

_____________ 
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SN § 75 

Övrigt 
 

Leif Sandberg ställer fråga om projekt om att minska sjukskrivningar. 
Socialchef Ylva Morén informerar om kommande projekt i kommunen kring 
detta, ”Sunt arbetsliv”. 

___________ 

 


