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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 2 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 83 

Redogörelse delegationsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 

____________ 

A19/1332 Biståndshandläggare  

C19/160 Färdtjänsthandläggare Mikael Johansson 

F19/74 Handläggare bostadsanpassningsbidrag Mikael Johansson 

_____________ 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 3 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 84 

Information om nytt ärendehanteringssystem 

och om digital distribution av handlingar, 

Netpublicator 
 

Anela Lennartsson, utredare och projektledare för V6-kommunerna informerar 
om nytt ärendehanteringssystem, syftet med detta, vad det innebär för både 
kansli, förvaltningar och förtroendevalda. Information ges även om  
Netpublicator som är en ”app” i vilken ärenden till sammanträden kommer att 
läggas upp. 
 

_____________ 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 4 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 85 

Information om Lås- och larmgruppen 
 

Socialnämnden beslutade 190620 § 85 att starta ett projekt för utveckling av 
installationsgrupp avseende lås och larm med projekttid september 2018 till 
maj 2019. Förvaltningen, enhetschef Christina Strandman, redogör för den 
utvärdering som gjorts efter projekttidens slut. 
Samordning har blivit tydlig kring larm, lås, kamera och matleveransen, kvalitén 
har ökat och medarbetarna har ett bra flöde i sitt arbete kring detta.  
Brukarna och dess anhöriga är nöjda, de får enhetlig information kring de olika 
delarna. 
När det gäller nattkameror så finns det idag 26 stycken och 9 stycken GPS som 
fungerar om ett trygghetslarm. 

 

________________ 

 
 
 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 5 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 86 

Medicinska avvikelser, tertial 2, 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen 

____________ 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Maria Söderqvist, informerar om me-
dicinska avvikelser för tertial 2, 2019 

Totalt antal avvikelser fall och läkemedel har minskat med 60 stycken 
Avvikelser avseende fall har minskat med 66 stycken, men avvikelse läkemedel 
har ökat med 6 stycken, vilket gör totalt en minskning med 60 stycken 

Orsak till avvikelser kan vara sommarvikarier, stress, kompetens mm 
Förbättringsarbete pågår kontinuerligt och en ny läkemedelsutbildning har star-
tat. 
 

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 6 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 87 

Information om BPSD och Palliativregistret  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av information avseende kvalitetsregistren för be-
teende och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) samt Palliativregist-
ret (vård i livets slut)och lägger den till handlingarna.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Vara kommun är användare av BPSD-registret och Palliativregistret. Beträf-
fande Palliativregistret lämnas kontinuerliga rapporter. Avseende BPSD-
registret inkommer en årsrapport. 

För Varas del är resultaten i de båda registren mycket goda. Notera att kom-
munen påvisar bäst resultat i Västra Götaland när det gäller Palliativregistret.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS/MAR) Maria Söderqvist föredrager 
ärendet 

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 7 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 88   dnr 2019/12 

Delårsrapport augusti 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapport augusti 2019 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

__________ 

Sammanfattning  

Socialnämnden har sammanställt delårsrapport för  augusti 2019. Årsprogno-
sen visar på ett underskott med 477 tkr.  
 
Efter årets första månader visade prognosen på ett betydligt större under-
skott än ovanstående. Socialnämndens arbetsutskott gav då förvaltningen i 
uppdrag att vidta åtgärder. En åtgärdsplan utarbetades vilken har kompletterats 
kontinuerligt under perioden. Samtliga chefer och medarbetare har arbetat uti-
från planen och parallellt med detta strävat efter att bibehålla kvaliteten.      
 
___________ 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 8 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 89 
SN AU § 232 

Rapportering till Inspektionen för vård och 

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

tjänstlagen (SoL) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar information för kvartal 2, 2019. 

Socialnämnden beslutar att tillsända kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige 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 2 

 

Sammanfattning kvartal 2 

För kvartal 2, 2019, finns ett icke verkställda beslut, avseende kontaktperson 
att rapportera.  

                                                 
1Tidigare Socialstyrelsen 

Icke 
verk-

ställda 
beslut 

Insats Avbrott 
i verk-
ställig-

het 

Verk-
ställda 

eller av-
slutade 
beslut 
under 

kvartalet 

Insats Summa 
icke 
verk-

ställda 
beslut 

Insats 

 
 

1 

 
 

Kontakt-
person 

 
 
0 

 

1 

4 

 

 

 
Kontakt-
person 

 
Kontakt-

familj 

 
 
0 

 
 
 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 9 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 90 
SN AU § 233 

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 information för kvartal 2, 2019. 

Socialnämnden beslutar att tillsända kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige 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 2 

 

Sammanfattning kvartal 2 

För kvartal 2, 2019, finns 0 icke verkställt beslut eller avbrott i verkställighet  
att rapportera. 

                                                 
2 Tidigare Socialstyrelsen 

3 Bostad med särskild service  

Icke verk-
ställda 
beslut  

Insats Avbrott 
 i verkställig-
het 

Verkställda 
eller avslu-
tade beslut 
under kvar-
talet  

Insats Summa 
icke verk-
ställda 
beslut  

 
 
0 

 
 
- 

 
 
0 

 

1 

 

 
BMSS3 

 
 
0 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 10 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 91   dnr 2019/11 

Granskning - upphävande av detaljplan för 

Halvås 1:19 m.fl 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av rubricerad granskning – upphävande av detalj-
plan för Halvås 1:19 mfl och har inget att erinra 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 190829 att sända ut rubricerat förslag 
till upphävande av detaljplan ut på granskning 

Gällande detaljplans syfte var att möjliggöra för flerbostadshus utmed Helåsvä-
gen. Det är inte aktuellt att bebygga marken i enlighet med detaljplanen och för 
att bevara nuvarande markanvändning inom området föreslås att upphävande 
av nu gällande detaljplan 

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 11 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 92   dnr 2019/11 

Granskning - detaljplan för Lassagården, del 

av Vara 26:1, Vara tätort 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av rubricerad granskning –detaljplan för Lassagår-
den 26:1, Vara tätort, och har inget att erinra 

_________ 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 190829 att sända ut rubricerat förslag 
av detaljplan på granskning 

Gällande detaljplans syfte är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i 
Vara kommun.  

__________ 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 12 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 93   dnr 2019/18 

Uppdrag till socialnämnden från kommun-

fullmäktige, § 62, 2019  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av dokumentet ” Socialnämndens uppdrag från   
kommunfullmäktige, KF § 62/190617” och överlämnar densamma till kom-
munstyrelsen. 
__________ 

Sammanfattning av ärendet  

I samband med att kommunfullmäktige antog budget 2020, plan 2021-2023, 
fick socialnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten att finna extern aktör 

för byggnation och/eller drift av olika former av äldreboenden.” (Kf § 62, Ks § 
80). Socialnämnden ser ovanstående uppdrag som inledningen på kommunen 
utredningsarbete vad gäller externa aktörer i särskilda boendeformer.  
I föreliggande dokument förtydligas inledningsvis olika begrepp som används 
för att benämna boende för äldre i såväl det ordinära som det särskilda boen-
det. Ambitionen är vidare att förtydliga skillnaden mellan ordinärt och särskilt. 
boende.  Detta mot bakgrunden att det är särskilda boendeformer som faller 
under socialnämndens ansvarsområde.  
Vad beträffar möjligheter för externa aktörer att bedriva äldreomsorg i en 
kommunal fastighet, alternativ i egen fastighet, är lagen om offentlig upphand-
ling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpliga.  
Valet av upphandlingsform är till övervägande beroende på  syftet med upp-
handlingen, exempelvis konkurrensutsätta egenregin eller öka kapaciteten.  

Beslutsunderlag 

- Behovsbeskrivning, SN § 72, 2018 

Expediering av beslut 

Beslutet ska expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 

- Tekniska förvaltningen 

___________ 
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 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 13 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 94 

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  
 

A19/1249-1395 Beslut fattade av biståndshandläggare 
 
B19/2772-3124 Beslut fattade av handläggare IFO 
 

C19/154-168  Beslut fattade av färdtjänsthandläggare 
 
D19/1210-1267 Beslut fattade av avgiftshandläggare 
 

E19/10-17  Beslut fattade av ekonomichef 
 

F19/69-79  Beslut fattade av handlägg bostadsanpass.bidrag 
 

SNAU § 201-215,219-231 Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott   
  avseende socialtjänstärenden  
 
  

______________ 
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  Utdragsbestyrkande  

SN § 95 
 

Urval delegationsbeslut 

Beslut 

Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 211 redogöras av dele-
gat 

_____________ 

 
Ledamot Leif Sandberg (M) genomför urval ur, av arbetsutskottet, fattade de-
legationsbeslut augusti 2019 

_____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2019-09-25 15 

  Utdragsbestyrkande  

SN § 96 

Aktuellt från förvaltningen 
 

Socialchef Ylva Morén informerar att verksamhetschef för IFO, Peter Eng-
man, har begärt entledigande. Rekryteringsprocess ska påbörjas efter en ny 
chef 

 

____________ 

  


