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  Utdragsbestyrkande  

SN § 76 

 

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 

 

A19/1019  Biståndshandläggare Nathalie Ekman Jörkander 
A19/1150  Biståndshandläggare Viveca Johansson 
 
B19/2208  Socialsekreterare Raul Valeria Labrana 
B19/5282  Socialsekreterare Raul Valeria Labrana 
 
C19/114  Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

F19/67  Bostadsanpassningshandläggare Mikael Johansson 

 

_____________ 
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SN § 77 
SN AU § 216   Dnr 3/2019.020 
 

Remiss avseende samråd budget och 

verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 

2020 - 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av förslag till budget och verksamhetsplan för 
Tolkförmedling Väst 2020 – 2022 och har inget att erinra och föreslår kom-
munstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen angående för-
slag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst.  

Direktionen, Tolkförmedling Väst, beslutade 2019-05-24 att godkänna förslag 
till budget och verksamhetsplan 2020-2022. Vidare beslutade direktionen att 
förslaget till budget och verksamhetsplan ska översänds till förbundsmedlem-
marna för samråd innan beslut fattas.  

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för för-
bundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster 
och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en snitthöjning av 
priserna med 2 % för att nå en budget i balans. 

Då kostnaderna för tolkförmedling är beroende på behovet är det svårt att 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för Vara kommun vad gäller snitthöj-
ningen på 2 %.  

En tillbakablick på 2018 kan ge viss vägledning. Sammantaget för år 2018 beta-
lade Vara kommun drygt 414 tkr till tolkförmedling Väst. En snitthöjning med 
2 % hade då motsvarat c:a 8 tkr.  

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen  

___________ 
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SN § 78 

Omvärldsanalys 
 

I maj 2019 inbjöds samtliga politiker till en omvärldsanalys och den 17 juni 
2019 beslutade Kommunfullmäktige att anta övergripande mål och framgångs-
faktorer för mandatperioden. 
Utifrån detta beslut ska nu nämnderna arbeta med att ta fram sina respektive 
mål. Förvaltningen presenterar idag den omvärldsanalys/bevakning som ska 
ligga till grund inför nämndens arbete under hösten.  
Förvaltningen informerar om planeringen för detta arbete: 
Den 25 september genomförs en workshop i nämnden  
Den 30 oktober presenteras ett framtaget förslag till mål och tänkbara indikat-
ioner 
Den 27 november ska nämnden fatta beslut om mål och indikationer. 
Därefter förankras beslutet i tjänstemannaorganisationen och arbete kan på-
börjas med respektive enheters arbetsplaner. 

 

_______________ 
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SN § 79 

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  
 

A19/921-1248 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B19/2021-2771 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C19/101-153  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D19/1115-1209  Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

F19/47-68  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
 

SNAU § 173-196 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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SN § 80 
 

Urval delegationsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 185 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Susanne Lundgren (HVKB) genomför urval ur, av arbetsutskottet, 
fattade delegationsbeslut juli 2019 

_____________ 
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SN § 81 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar 

Under sommaren har det förekommit stölder av narkotikaklassade läkemedel. 
Polisanmälan har gjorts och åtgärder har vidtagits. Ett tag-system håller på att 
installeras där läkemedelsskåpen är placerade. 

Sommaren ute i verksamheterna har överlag fungerat bra. 

Ekonomisk uppföljning av handlingsplanen kommer att ske i samband ed de-
lårsrapporten 

Första möte har skett för att se över möjligheten för annan aktör att 
bygga/driva äldreboende 

Mathanteringen (pedagogisk matlagning) inom OF kommer att förändras för 
att öka medarbetarnas tid med brukarna. 

Mötesplatser inom OF har fallit väl ut. 

Utredare/utvecklare Ann-Marie Brander informerar om två inkomna avvikel-
ser när det gäller bemötande. Lex Sarah-utredning pågår. 

Revidering av riktlinjer för handläggning inom OF pågår 

_____________ 
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SN § 82 

Övrigt 
 

Ledamot Susanne Lundgren (HVKB) poängterar att leasingbilarna framförs 
för fort. 

___________ 

 

 

 


