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Sn § 18

Närvarorätt
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Emelie Eriksson, praktikant, får närvara vid dagens sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Emelie Eriksson, praktiserar på socialförvaltningen under perioden januari
– maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 19

Kommungemensam kundservice – Information
Kajsa Jeppsson, projektledare, serviceförvaltningen, informerar om
kommungemensam kundservice. Kommunfullmäktige beslutade den 15
september 2015 att tillstyrka ett fortsatt arbete med kommungemensam
kundservice där samtliga nämnder förväntas delta aktivt i arbetet med det
övergripande syftet att underlätta människors vardag och förbättra
dialogen med invånare, besökare och näringsliv.
Kajsa informerar om nuläget och vilket arbete som pågår i projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2016/0039

Årsrapport 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till årsrapport 2016 och översända
den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur
socialförvaltningen arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges
målinriktningar och strategiska inriktningar samt socialnämndens egna
mål.
I årsrapporten återfinns uppföljning av strategiska mål och inriktningar,
ekonomiskt resultat för drift och investeringar, verksamhetsberättelse samt
en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 8 februari 2017
Årsrapport 2016
Material till Varbergs kommun årsredovisning 2016
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 22
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport januari 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två
gånger per år.
Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens
resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till
kommunstyrelsen.
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer
är nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 10 februari 2017
Månadsrapport januari 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 22

Sammanträdesprotokoll
2017-02-23

7

Dnr SN 2017/0032

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av genomförda kontroller enligt intern
kontrollplan 2016 och förslag till åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 7 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkra att
resurser används i enlighet med tagna beslut samt att förtroendevalda och
anställda skyddas från oberättigade misstankar. Genom en systematisk
intern kontroll identifieras förbättringsområden och en återkoppling kan
ske till verksamheten. Nämnden ska årligen upprätta en intern kontrollplan
baserad på en riskkartläggning av moment och rutiner i verksamheten.
Socialnämnden beslutade den 24 mars 2016, § 41, att följande kontroller
skulle göras inom de strategiska målinriktningarna i den interna kontrollen
för 2016:
 Avslutsrutinen för SITHS-kort följs för att säkerställa att ingen
obehörig kan legitimera sig med SITHS-kort.
 Avslutsrutinen för Hallandskatalogen följs för att säkerställa att
ingen obehörig kan komma åt sekretesskyddad information.
 Larmsäkerheten kontrolleras inom särskilt boende.
 Larmloggar i särskilt boende följs upp för att säkerställa att man
svarar utan dröjsmål.
 Säkerställa att Meddix innehåller aktuell information.
 Individbeslut följs upp i tid.
 Samtycke finns för inhämtande av information.
 Beställningar till utföraren görs på rätt sätt.
 Uppföljning av förskrivna hjälpmedel förs i rätt tid enligt planering.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 februari 2017
Intern kontrollplan 2016
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 24

Övervägande
Samtliga kontroller har genomförts förutom granskningarna om att
individbeslut följs upp i tid inom särskilt boende äldre och att beställningar
till utföraren görs på rätt sätt inom missbruk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 22 forts.
Resultatet av internkontrollen visade brister på följande områden som
föreslås överföras till 2017 års internkontroll.
 Säkerställa att Meddix innehåller aktuell information
 Individbeslut följs upp i tid; LSS och psykiatri, Äldre – särskilt
boende
 Samtycke finns för inhämtande av information; Barn och familj,
Äldre – hemtjänst och särskilt boende
 Beställningar till utföraren görs på rätt sätt; Barn och familj,
missbruk
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomistaben
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2016/0107

Ersättning Varbergs föreningsråd 2017
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. bevilja Varbergs föreningsråd en extra ersättning med 1.250.000 kr
för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Föreningsråd har av Skatteverket i november 2016, bedömts som
oinskränkt skatteskyldiga och uppmanats registrera sig för
momsredovisning från 1 januari 2017.
Skatteverket anser att de tjänster som föreningen tillhandahåller sina
medlemmar är en sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §
Inkomstskattelagen (IL) och därmed också skattepliktig. Att hyra ut
personal som ska utföra arbete som kanslister, vaktmästare och andra
administrativa tjänster är inte allmännyttiga ändamål enligt IL.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 januari 2017
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 26

Övervägande
Skatteverkets beslut påverkar och förändrar förutsättningarna för Varbergs
föreningsråd på ett sätt som gör att verksamhetens upplägg och
finansiering behöver utredas och omstruktureras. Beräkning visar att
merkostnaden på årsbasis uppgår till cirka 1.500.000 kr. För att skapa
möjlighet till omställning av verksamheten föreslås Varbergs föreningsråd
få en ersättning på 1.250.000 kr för 2017. Detta motsvarar 10 månaders
omställningsperiod. Återredovisning av omställningsarbetet ska ske två
gånger under perioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 24
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Dnr SN 2016/0269

Utveckla demensvården
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Förstärka resursteam demens och utöka dess uppdrag för
kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter.
(hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, särskilt boende osv.)
2. Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, t.ex.
beteendemässiga och psykiska symtom, ålder m.m.
3. Stärka stödet för personer med demens och deras
anhöriga med hjälp av resursteam demens, samt genom utveckling
av dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt fokus på
yngre personer med demens.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 17 december 2015, § 230, att ge förvaltningen
i uppdrag att bland annat utveckla demensvården genom att ta fram förslag
till koncept för demenscenter, demensteam och metodik/arbetssätt.
Antalet äldre ökar alltmer, och i takt med det ökar även antalet personer
med demens. Tidigare utredning ”Framtida boendeformer” påvisade behov
av att - utifrån prognoser, nationella riktlinjer och socialnämndens mål anpassa och utveckla demensvården i Varbergs kommun. Följande delar
ingår i utredningen:
 Individens och anhörigas behov av stöd
 Behov av boendeformer
 Specifika behov för yngre personer med demens
För att personer med demens och deras anhöriga ska få rätt stöd och hjälp
krävs kompetens och arbete utifrån multiprofessionella team. Nationella
riktlinjer pekar på vikten av långsiktig och kontinuerlig utbildning i
personcentrerad vård för berörd personal (i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet m.m.) Utredningen visar behov av ett multiprofessionellt
team som kan stötta och handleda på individnivå, samt stå för ett
kontinuerligt lärande genom utbildningsinsatser till olika yrkesgrupper.
För att dagverksamheter för personer med demens ska verka
hälsofrämjande, och stötta personer i ordinärt boende att bo kvar, krävs
adekvat kompetens gällande personcentrerad vård, möjlighet att kunna
dela upp deltagarna i små grupper samt erbjuda aktiviteter i utemiljö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 24 forts.
Kartläggningen visar att det i organisationen finns personer med demens
med specifika behov. Dessa personer har utifrån uttalade beteendemässiga
eller psykiska symtom och/eller ålder behov som särskiljer sig från de flesta
andra personer med demens. För att dessa personer ska få det stöd de och
deras anhöriga behöver krävs specifika insatser kring omvårdnad,
meningsfulla aktiviteter och boende.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 7 februari 2017
Utredning ”Utveckla vård och omsorg för personer med demens”
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 25

Övervägande
Utredningens slutsatser och förslag ligger i linje med nämndens mål
”Demensvården ska utvecklas utifrån nationella och regionala riktlinjer
med fokus på insatser för personer som bor i ordinärt boende”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef förvaltningsledningsstab
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 25
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Dnr SN 2016/0084

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag styrdokument
Beslut
Socialnämnden beslutar
1.

fastställa förvaltningens förslag till styrdokument för kommunalt
hälso- och sjukvårdsuppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs
inom nämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
Patientlagen (PL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,
tillsammans med överenskommelsen om hemsjukvård mellan region
Halland och kommunerna i Halland, är ytterst de regelverk som reglerar
detta.
Socialnämnden beslutade den 21 april 2016, § 61, att godkänna
förstudierapporten om framtida organisation av det kommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget och att uppdra åt förvaltningen att ta fram
styrdokument för Varbergs kommunala hälso- och sjukvård, där uppdrag
och ansvar är tydliggjort.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 januari 2017
Styrdokument - Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 6 februari 2017, § 17

Övervägande
Att ge en god och säker vård inom kommunal hälso- och sjukvård innebär
betydande utmaningar och stort ansvar. Förvaltningen gör bedömningen
att för att kunna ta detta ansvar och möta utmaningarna, som finns idag
samt för att kunna rusta för framtiden, krävs ett tydligt uppdrag med klar
ansvarsfördelning.
För att tydliggöra uppdraget och ansvarsfördelning har medicinskt
ansvariga tagit fram ett sammanfattande styrdokument. Dokumentet följer
det som sägs i förvaltningens styrdokument för Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef förvaltningsledningsstab
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 26
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Dnr SN 2017/0004

Yttrande över remiss – Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till yttrande över Handlingsplan mot våldbejakande
extremism tillstyrks och överlämnas till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism har tagits fram av
avdelningen Strategisk utveckling på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU). Inför beslut om handlingsplanen har KSAU beslutat
att begära in yttrande från förvaltningarnas och bolagens politiska ledning.
Målet med planen är att Varbergs kommun, genom förebyggande insatser
och stabil beredskap, ska minimera riskerna för att kommunens invånare
söker sig till våldsbejakande miljöer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 9 januari 2017
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Handlingsplan VBE – remissbrev
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 13 februari 2017, § 27

Övervägande
I delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92), som är en
grund för den handlingsplan som tagits fram, står att den svenska
våldsbejakande extremismen i huvudsak består av tre miljöer:
högerextremistisk vit makt-miljö, vänsterextremistisk autonom miljö och
islamistisk extremistmiljö. Dessutom pekar utredningen på
ensamagerande, som står utanför dessa specifika miljöer men kan
inspireras av dom. Utredningen ser länsstyrelsen som motor i det
övergripande arbetet och för samverkan mellan kommunerna och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där framhålls även
att skollagen och socialtjänstlagen ger möjligheter i arbete. Socialtjänsten
har förutsättningar att verka mot våldsbejakande extremism, inte bara
utifrån lagen, utan även genom att socialtjänsten möter människor som
riskerar att hamna i extremism.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 26 forts.
Arbetet mot våldsbejakande extremism är dock kommunövergripande. Att
motverka utanförskap och motsättningar ingår i alla förvaltningars och
bolags uppdrag. Förslag till handlingsplan som tagits fram ger förslag på
det fortsatta arbetet och en bas i hur arbetet ska byggas. Arbetet med
insatser på olika nivåer kan kopplas till de olika delarna i pyramiden som
finns i förslaget och som beskriver förebyggande insatser. Det är en ganska
vid ingång vilket skapar förutsättningar i det fortsatta arbetet inom
socialnämndens ansvarsområde. Samtidigt behöver kommunen och
förvaltningarna/bolagen arbeta med vilka verksamheter som ska samverka
var utifrån de olika nivåerna i triangeln.
I SOU-utredningen framhålls att många aktörer behöver hjälpas åt med att
ta fram en lokal lägesbild och bidra till en handlingsplan. I det arbetet
måste kommunen ta ansvar och besluta var det övergripande ansvaret för
dessa frågor läggs. Behov av en funktion som samordnar arbetet framgår i
förslaget till handlingsplan i Varberg, där pekas även på olika strukturer där
det kan införlivas. Ett alternativ skulle kunna vara att det övergripande
ansvaret förs in i någon av dessa, som ex. Trygg i Varberg.
Även om det finns flera detaljer som behöver förtydligas i det fortsatta
arbetet är det bra att frågan om hur kommunen ska motverka
våldsbejakande extremism belysts och att arbete med detta startar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 27

Översyn kommunala vuxenutbildningen i
Varberg
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av organisationen för
den kommunala vuxenutbildningen i Varberg. Kommunstyrelsen beslutade
den 20 december 2016 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
närmare studera inriktningen för ett av alternativen i översynen med
innebörd skapande av en ny verksamhetsnämnd med ansvar för
gymnasieskola, all vuxenutbildning inklusive Centrum för livslångt lärande
samt arbetsmarknadsenhet.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om översyn av den
kommunala vuxenutbildningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 28

Meddelande
Dnr SN 2016/0269
Demensföreningen i Varberg – planeringen av den framtida demensvården
Dnr SN 2017/0005
Arbetsmiljöverket – föranmälan inspektion av arbetsmiljön för första
linjens chefer
Dnr SN 2016/0116
Kommunfullmäktige 2017-01-17 - § 8 svar på motion om garanterad
anställning på vård- och omsorgsprogrammet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 29

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 6 och 13
februari 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 26 januari 2017 och 9
februari
Beslut under perioden 1 januari 2017 – 31 januari 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 30
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anna-Karin Gustavsson (C) och Anders Friebe (S) anmäler att de har
granskat de fyra senaste besluten före 26 januari 2017, gällande lex Sarah
utredning om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
__________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 31

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 23 februari 2017,
kontaktperson vuxna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

gällande

Enhetschef
Nämdsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

