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Dnr SN 2015/0195

Hälsofrämjande arbetsplatser
Socialnämnden beslutade den 24 september 2015, § 158, att genomföra
projektet samordnad rehabilitering under perioden 1 oktober 2015 – 30
september 2017. Då det fanns behov av att ytterligare arbeta aktivt med
sjukfrånvaron och även utöka projektet till att även omfatta delar kopplat
till arbetsmiljö och djupare analys av sjuktalen, beslutade socialnämnden
den 22 juni 2017, § 93 att förlänga projektet under perioden 1 oktober 2017
– 31 december 2018.
Lena Wessman, projektledare, informerar om projektet samordnad
rehabilitering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0110

Årsredovisning 2017
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om tidsplan och strukturen för
årsredovisningen år 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport december 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för december 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 22 januari 2018
Månadsrapport december 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

Sn § 4

6

Dnr SN 2017/0254

Statsbidrag - personligt ombud år 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt
ombud för 2017 daterad den 27 december 2017.
2. ansöka om statsbidrag för år 2018 hos Länsstyrelsen i Hallands län
för verksamhet med personligt ombud i enlighet med förvaltningens
förslag till ansökan daterad den 3 januari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Verksamhet med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller
äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. De
enskilda som kan få stöd av personliga ombud ska ha sammansatta och
omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning
samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården,
den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.
Socialnämnden får statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt
ombud. Från den 1 augusti år 2013 styrs statsbidraget för personligt ombud
av förordningen SFS 2013:522. Från år 2014 är ansökningsförfarandet och
uppföljningen enhetlig för samtliga län. Även för verksamheter som är igång
behöver Länsstyrelsen nytt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt
statsbidrag. Länsstyrelsen begär även redovisning för hur statsbidraget har
använts under år 2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 januari
2018, § 2
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 januari 2018
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår år 2017
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2018

Övervägande
Verksamhet med personligt ombud ska stödja den enskilde för att den
enskilde så långt det är möjligt ska ha bättre möjligheter att påverka sin
livssituation och vara delaktig i samhället. Personligt ombud arbetar på den
enskildes uppdrag och utövar ingen myndighetsutövning. De personliga
ombuden har kommit att bli ett viktigt stöd för många personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Hallands län
Enhetschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

Sn § 5

7

Dnr SN 2017/0274

Kvalitet i särskilt boende – sätt ljus på natten
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation
”Kvalitet i särskilt boende - sätt ljus på natten”.
2. förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
implementera SKL:s rekommendation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boende för äldre
har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en rekommendation
om kvalitet i särskilt boende. Rekommendationen kallas för ”Sätt ljus på
natten”. Bakgrunden till rekommendationen från SKL är att regeringen
våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för
särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag var att säkerställa en
trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda
boenden för äldre ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan
hjälpa de äldre.
I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). I Socialtjänstförordningen
framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska
finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram
rekommendationer där de områden anges som kräver särskilt fokus i
förnyelse- och förbättringsarbetet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 januari
2018, § 6
Socialförvaltningens beslutsförslag den 19 december 2017
Kvalitet på särskilt boende – sätt ljus på natten

Övervägande
Förvaltningen bedömer att kvaliteten behöver stärkas på särskilt boende för
äldre utifrån rekommendationen. Bedömningen är att genom att anta
SKL:s rekommendation samt arbeta fram en handlingsplan för
implementerandet kommer kvaliteten stärkas ytterligare på särskilt boende
för äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Enhetschef uppdragsavdelningen Anette Johansson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-01-25

Sn § 6

8

Dnr SN 2017/0284

Upphandlingsdokument, familjerådgivning
enligt lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsdokument
avseende upphandling av familjerådgivning enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV.
2. fastställa ersättningen till 1 461 kr per samtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 25 februari 2016, § 26, att godkänna förslag
till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling av familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
Befintliga förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 28 februari
2018. Förvaltningen har därför tagit fram nytt förslag till upphandlingsdokument, inklusive avtalsförslag som i stora delar bygger på det
nuvarande dokumentet, med vissa uppdateringar.
Alla företag som idag har ingått avtal med socialnämnden kommer att få
teckna nya avtal utifrån föreslagna förändringar i avtalet. För närvarande
har socialnämnden avtal med fyra externa företag. Dessutom utförs
insatsen av kommunens egen-regi, Varbergs omsorg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 januari
2018, § 3
Socialförvaltningens beslutsförslag den 29 december 2017
Upphandlingsdokument för upphandling av familjerådgivning enligt lagen
om valfrihetssystem

Övervägande
Befintligt avtal har fungerat väl under avtalsperioden. De justeringar som
gjort rör de formella delarna, för att få en likvärdighet mellan de olika LOVavtalen.
• Beställaren kan använda sin egen erfarenhet av företaget i samband
med prövning av ansökan
• Anpassning till förändrad lagstiftning avseende meddelarskydd
• Förtydligande när det gäller avtalets upphörande i förtid
Förvaltningen föreslår att de nya avtalen gäller två år, till och med den 29
februari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen barn och fami j
Handläggaren
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Dnr SN 2014/0146

Ändring i delegeringsförteckningen,
faderskapsbekräftelse
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fastställa förvaltningens förslag till revidering av
delegeringsförteckningen, punkt 4.9, gällande godkännande av
faderskapsbekräftelse enligt samboendeprotokoll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§.
1 februari 2018 startar ett kommungemensamt kundcenter, Varberg direkt.
Syftet med Varberg direkt är bland annat att öka tillgängligheten och ha en
snabbare hantering av enklare ärenden. Det innebär att Varberg direkt ska
kunna hantera ärenden som inte kräver bedömning utan som styrs av ett
tydligt regelverk.
En typ av ärenden som är aktuella för hantering av Varberg direkt är
godkännande av faderskapsbekräftelse enligt samboendeprotokoll.
Delegeringen behöver utökas så att även kommunvägledare kan besluta i
dessa ärenden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 januari
2018, § 4
Socialförvaltningens beslutsförslag den 8 januari 2018

Övervägande
Med anledning av att Varberg direkt startar föreslår förvaltningen att
kommunvägledare med inriktning mot socialtjänst får rätt att godkänna
faderskapsbekräftelse enligt samboendeprotokoll.
Nuvarande lydelse
4.9
Föräldrabalken och äktenskapsbalken
Godkännande av faderskapsbekräftelse
1 kap 4 § 1st FB Fam.rättssekr.
enligt samboende-protokoll
Soc.sekr. i FRgr
Handl. i FRgr
Adm.handl
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Ny lydelse
4.9
Föräldrabalken och äktenskapsbalken
Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1st
Fam.rättssekr.
enligt samboende-protokoll
FB
Soc.sekr. i FRgr
Handl. i FRgr
Adm.handl
Kommunvägledare
med inriktning
mot socialtjänst
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0154

Yttrande - motion om att bygga ett äldreboende
i Bua Hamn
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen med hänvisning till det arbete som pågår med att
se var i kommunen särskilt boende ska byggas med koppling till
befolkningsutvecklingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Malin Kjellberg (S) föreslår bifall till motionen. Erik Rask (S), Turid RavloSvensson (S) och Johanna Palmelid (SD) instämmer i förslaget.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Malin
Kjellbergs (S) med fleras förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar
enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande ordning
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Malin Kjellbergs (S) med fleras förslag
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Malin Kjellbergs med fleras förslag beslutar socialnämnden enligt
arbets- och planeringsutskottets förslag.
Beslutande

Ja

Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)

X

Anna-Karin Gustavsson (C)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Madelene Thomsen (M)

X

Björn Jonasson (KD)

X

Nej

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Johanna Palmelid (SD)

X

Summa

Justerandes signatur

7

6
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Sn § 8 forts.

Beskrivning av ärendet
En motion med förslag om att bygga ett äldreboende i Bua hamn har
lämnats av Malin Kjellberg (S) och tagits som egen motion av Turid RavloSvensson (S). Motionen beskriver socialnämndens arbete med
lokalförsörjningsplan 2017 och dess beskrivning av det kortsiktiga och
långsiktiga behovet av äldreboende fram till 2030. Enligt motionen saknas
täckning för behov som uppstår 2021–2030. Det framförs att de boenden
som nu planeras kommer att ligga i Varberg, motionärerna menar att det
finns behov av att bygga i en lantlig miljö. Av motionen framgår att det
råder bostadsbrist i Bua och att trycket på bostadskön till Varbergs Bostad
för att få hyra en lägenhet där är lång. Förslaget i motionen är att bygga ett
särskilt boende för äldre i Bua hamn för att bygga bort bostadskön samt för
att ge de äldre ett attraktivt boende.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 januari
2018, § 8
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 januari 2018
Motion om att bygga ett äldreboende i Bua Hamn

Övervägande
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden dels verka för att äldre
människor får goda bostäder, dels ge dem som behöver det stöd och hjälp i
hemmet. Kommunen har också ansvar för att inrätta särskilda
boendeformer för personer som behöver mer omfattande vård och omsorg.
Denna särskilda boendeform, enligt socialtjänstlagen, är särskilt boende för
äldre (äldreboende), och fordrar biståndsbeslut enligt SoL.
Trygghetsboende för äldre (från 70 år) är en boendeform på den öppna
bostadsmarknaden mellan särskilt boende och ordinärt boende. Boendet är
inte behovsprövat och kräver inget bistånd enligt SoL.
I socialnämndens ”Yttrande över samrådshandling, fördjupad översiktsplan
för norra kustområdet” (Dnr SN 2015/0155, Sn § 164) beskrivs att det finns
behov av trygghetsbostäder i Bua och på sikt även i Väröbacka. Detta är
ingenting som socialnämnden ansvarar för, utan
samhällsutvecklingskontoret behöver säkerställa att det byggs
trygghetsbostäder i Bua i samband med markanvisning.
Precis som framgår av föreliggande motion, behöver kommunen producera
boende för äldre också efter 2020, så vi inte står utan boenden för de med
särskilda behov. Förvaltningens befolkningsprognos, pekar mot att det
Justerandes signatur
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Sn § 8 forts.
kommer att behöva avsättas mark för ett särskilt boende för äldre i norra
kusten framöver men i dagsläget är det oklart om det ska placeras i Bua
eller Väröbacka. Arbete pågår i kommunen med planering av särskilt
boende för äldre, och socialförvaltningen kommer att fortsätta följa
befolkningsprognosen samt föra dialog med samhällsutvecklingskontoret
för lämplig markanvisning framdeles i antingen Bua eller Väröbacka.
Utifrån det arbete som pågår med att se var i kommunen särskilt boende
ska byggas, med koppling till befolkningsutvecklingen, föreslås att
motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Helena Kylin, samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren
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Sn § 9

Öppna jämförelser
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om resultatet från nationella
undersökningar för år 2017, Öppna jämförelser och Kommunens Kvalitet i
Korthet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 10

Seniormässan
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, informerar om
Seniormässan, som är den 1 mars 2018 mellan klockan 10.00-18.00 i
Sparbankshallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 11

Meddelande
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 19 december 2017:
Dnr SN 2017/0208
§ 228 Tillägg i socialnämndens reglemente och ny taxa för tillsyn enligt lag
om elektroniska cigaretter
Dnr SN 2017/0098
§ 230 Antagande av förtätningsstrategi för Varbergs tätort
Dnr SN 2016/0294
§ 239 Svar på motion om revidering av Konkurrenspolicy för Varbergs
kommun
Dnr SN 2018/0004
§ 240 Svar på motion om konsekvensanalyser av nämnders och
fullmäktiges beslut med avseende på effekter på stad och landsbygd
Dnr SN 2017/0101
§ 241 Svar på motion om ökad habiliteringsersättning
Dnr SN 2017/0119
§ 242 Svar på motion om generationsbryggor
Dnr SN 2017/0255
§ 244 Förlängning av uppdrag – kartläggning av kommunens insatser till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Erland Linjer (M), ordförande, informerar om kommunfullmäktiges beslut
att förlänga uppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr SN 2018/0005
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 19 december 2017 – § 336 Svar på
revisionsrapport om verkställande av fullmäktiges beslut
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 12

Övriga ärende
Erik Rask (S) ställer fråga om vad registerledare är. Förvaltningen
återkommer i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 13

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
15 januari 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 14, 18 och 28 december
2017 och 11 januari 2018.
Beslut under perioden 1 december 2017 – 31 december 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 18 januari
2018
Förteckning övriga beslut december 2017 – januari 2018 – Dnr SN
2017/0035
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Dnr SN 2015/0236

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

Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C) och Ingmari Carlsson (V) anmäler att de granskat
de fyra senaste besluten före 14 december 2017, gällande avslag särskilt
boende.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 15

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 25 januari
bostadsanpassningsbidrag.
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