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Dnr SN 2015/0306

Utbyggnadsplan för bostäder - Information
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2015, § 237 att anta
utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun. Kommunen räknar med
att växa med cirka 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen
kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare
haft.
Katrin Larsson och Fredrik Olausson från samhällsutvecklingskontoret,
informerar om utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun.
Rapporten beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder mellan
år 2016-2030.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0283

Rapportering om processen för nytt
äldreboende - Information
Socialnämnden beslutade den 17 december 2015, § 231, att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för nybyggnation av särskilt
boende för äldre.
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om tidsplan för processen
nybyggnation av särskilt boende för äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport juni/juli 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för juni och juli 2016.
2. överlämna bilaga i månadsrapport juni 2016, ”Sammanfattning av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS” till
kommunfullmäktige.
Johanna Palmelid (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 fem
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 7 juli 2016
Månadsrapport juni 2016
Månadsrapport juli 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/0068

Driftbudget 2017 och ramar 2018-2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till driftbudget 2017 och ramar
2018-2019 och översända den till kommunstyrelsen.
Johanna Palmelid (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
ViviAnne Johansson (C) föreslår att förvaltningen till nästa socialnämnd tar
fram en konsekvensbeskrivning, med ungefärliga siffror, för 2017 med
utgångspunkt att hålla samma kvalité som 2016.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på ViviAnne Johanssons
förslag och konstaterar att socialnämnden avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till ViviAnne Johanssons förslag
Nej-röst för avslag på ViviAnne Johanssons förslag
Med 2 ja-röster för bifall till ViviAnne Johanssons förslag och 10 nej-röster
för avslag på ViviAnne Johanssons förslag och 1 avstår avslår
socialnämnden tilläggsförslaget.
Beslutande
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)
Summa

Ja
X
X

2

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Avstår

X
1

Ajournering kl. 16.10-16.20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 121 forts.

Beskrivning av ärendet
Driftramar 2017 för nämnderna fastställdes av fullmäktige i samband med
budgetbeslut den 17 november 2015. Utgångspunkten är att den beslutade
driftramen gäller och att det är denna ram som nämnden har att förhålla sig
till vid upprättande av budgethandlingar och detaljbudget. Ramarna
revideras enbart för följande:
• Volymförändringar till följd av uppdaterad befolkningsprognos i maj
2016
• Eventuella förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och löneökningar
enligt SKL:s prognos i augusti 2016. I nuvarande ramar för 2017 är
lönekostnader och övrig prisutveckling kompenserad till två
tredjedelar. Vilket ger en uppräkning av lönerna med 2,2 % och övriga
kostnader med 1,7 %
• Justerade drift- och kapitalkostnader för investeringar och
exploateringar som avslutats 2015 eller under våren 2016.
Förvaltningen har tagit fram förslag till driftbudget 2017 och ramar 20182019 utifrån kommunens anvisningar. Då driftramar för 2017 är beslutade
av fullmäktige ligger fokus på omvärldsförändringar som kan komma eller
kommer att påverka nämndens verksamhetsområde inför planperioden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 augusti
2016, § 122
Socialförvaltningens beslutsförslag den 8 augusti 2016
Driftbudget 2017 och ramar 2018-2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Sn § 122

Nyanlända unga och vuxna - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om lägesrapport för
nyanlända unga och vuxna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr SN 2016/0191

Remissvar - nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga
Regeringskansliet har tagit fram förslag till lagändringar om
kommunplacering samt om ett nytt ersättningssystem för mottagande av
barn och ungdomar. Förslaget om ersättning bygger på att de flesta
ensamkommande barn bor i familjehem eller stödboenden istället för HVB
(Hem för vård och boende).
Förslagen har gått ut på remiss till ett antal remissinstanser. Även om
Varbergs kommun inte är en av dessa, har kommunen möjlighet att svara
på remissen. Då förslaget innebär stora förändringar i kommunernas
förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart mottagande av ensamkommande
barn och ungdomar, har förvaltningen skrivit fram ett yttrande.
Syftet med förslaget till lagändring är att förenkla regelverket, förbättra
kommunernas planeringsförutsättningar, minska administrationen och öka
kostnadseffektiviteten. Det handlar om att avsluta externa placeringar och
istället öppna boenden i egen regi, men också om en förskjutning av
placeringar från HVB till stödboende, vilka kräver en lägre bemanning. Idag
söker och får kommunerna ersättning utifrån nuvarande regelverk för
kostnader, och det föreslås ändras till schablonersättning. Det nya
ersättningssystemet föreslås införas från januari 2017.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om yttrande över
departementspromemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga.
Då ärendet inte kunde avvakta socialnämndens sammanträde, har
ordförande beslutat att godkänna förslag till remissvar på
departementspromemorian.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr SN 2016/0193

Remissvar - ändringar i fråga om sysselsättning
för asylsökande och kommunplacering av
ensamkommande barn
Regeringskansliet har tagit fram förslag till lagändringar om sysselsättning
för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn.
Promemorian föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande med flera. Det föreslås att en kommun som anvisats att ta emot
ett ensamkommande barn endast får placera barnet i ett boende i en annan
kommun om kommunerna har en särskild överenskommelse om placering.
Begränsningen föreslås inte gälla för placeringar som sker med stöd av
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med
stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande
vårdbehov, eller om det finns synnerliga skäl, men sådana placeringar
måste godkännas av länsstyrelsen.
Förändringarna rörande sysselsättning berör Migrationsverket och deras
ansvar för asylsökande.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Förslagen har gått ut på remiss till ett antal remissinstanser. Även om
Varbergs kommun inte är en av dessa, har kommunen möjlighet att svara
på remissen. Då förslaget innebär förändringar i kommunernas
förutsättningar att placera barn med särskilda behov i annan kommun, har
förvaltningen skrivit fram ett yttrande.
Syftet med förslaget till lagändring är att barnen i större omfattning än idag
ska placeras i den anvisade kommunen. Detta för en jämnare fördelning av
ensamkommande barn mellan kommunerna och bättre
planeringsförutsättningar.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om yttrande över
departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn.
Då ärendet inte kunde avvakta socialnämndens sammanträde, har
ordförande beslutat att godkänna förslag till remissvar på
departementspromemorian.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr SN 2016/0116

Yttrande över motion från Peter Stoltz (S) om
garanterad anställning för elever på vård- och
omsorgsprogrammet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motion från Peter Stoltz (S) om att Varbergs kommun
garanterar anställning för elever på vård- och omsorgsprogrammet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Friebe (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Ing-Marie Berggren
(S) och Olof Andersson (S) föreslår bifall till motionen.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 Anders Friebes med fleras förslag.
Med 8 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 5 nej-röster
för Anders Friebes med fleras förslag beslutar socialnämnden enligt arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Mikael Karlsson (C)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Olof Andersson (S)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)
Summa

Justerandes signatur

Ja
X
X
X
X
X
X
X

X
8

Nej

X
X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 125 forts.

Beskrivning av ärendet
Peter Stoltz (S) och Karl-Erik Bengtsson (S) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om garanterad anställning till elever på vård- och
omsorgsprogrammet.
I motionen föreslås
• att Varbergs kommun garanterar vidareanställning för de elever
som fullföljer Vård- och omsorgsprogrammet på PS och därigenom
får sin yrkesexamen.
• att Varbergs kommun garanterar de elever som går Vård- och
omsorgsprogrammet på PS sommarjobb på sommarloven under sin
gymnasietid.
• att Varbergs kommun undersöker möjligheten att även garantera
sommarjobb för de elever som går övriga yrkesprogram på PS.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 augusti
2016, § 127
Socialförvaltningens beslutsförslag den 26 juli 2016
Motion från Peter Stoltz (S) om garanterad anställning på vård- och
omsorgsprogrammet

Övervägande
Socialnämnden yttrande omfattar endast de punkter i förslaget som berör
vidareanställning eller sommarjobb för de som gått vård- och
omsorgsprogrammet.
De verksamheter och målgrupper som socialnämnden ansvarar för,
omfattar personer med olika behov, vilket innebär olika krav för de som
möter dessa i sitt arbete. Precis som motionärerna skriver, ökar antalet
äldre, men även personer med andra behov av insatser från kommunen.
Behovet av lämplig personal ökar, och rekrytering av ny personal är en
viktig uppgift.
Varbergs kommun söker aktivt ungdomar som vill sommarjobba inom vård
och omsorg. Annonsering sker i dagspress, på kommunens hemsida och via
Arbetsförmedlingen. Varbergs Omsorg (socialförvaltningens egenregi) är
också aktiva på Peder Skrivares sommarjobbsmässa där elever informeras
om möjligheterna till sommarjobb inom vård och omsorg. Under våren
deltog Varbergs kommun även i den speedating som anordnades av
Varbergs Sparbank och Arbetsförmedlingen där unga arbetssökande fick
träffa olika arbetsgivare.
Varbergs Omsorg arbetar för att samtliga som anställs ska ha lämplig
utbildning för den verksamhet de ska arbeta inom. De flesta som slutar
vård- och omsorgsprogrammet, med godkänd examen 1360 poäng i
relevanta ämnen, erbjuds anställning. Men en individuell prövning krävs
även för personlig lämplighet, kunskap i svenska för kommunikation och
dokumentation, samt körkort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 125 forts.
De elever som går Vård- och omsorgscollege knyter många viktiga
kontakter under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning), vilket är en
mycket viktig ingång till just sommarjobb. Det betyg som utfärdas enligt de
krav som ställs inom Vård- och Omsorgscollege, tillsammans med en lyckad
praktik leder i stort sett till anställning idag. Har man dessutom haft
sommarjobb ökar dessa chanser.
Att som motionärerna föreslår, garantera de som går Vård- och
omsorgsprogrammet på de skolor som erbjuder detta i Varberg, skulle
innebära att man frångår de krav som, utöver godkänd utbildning, idag
ställs för anställning. Alla som genomgår utbildningen är inte lämpliga för
arbete med de målgrupper socialnämnden ansvarar för, även om de kan
vara lämpliga för annan verksamhet inom vårdsektorn. Nämnden föreslår
därför att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2016/0159

Yttrande över remiss - digital agenda för
Varbergs kommun 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till yttrande på remiss Digital agenda Varbergs kommun
2017-2020 godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 213, att anta digital
agenda för Varbergs kommun. Denna ska revideras årligen i samband med
budget- och investeringsprocess. IT-avdelningen har uppdraget att ta fram
förslag till strategiska dokument som rör utveckling av IT/digitalisering. En
digitaliseringsgrupp, med representanter från förvaltningarna, deltar i det
arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning har begärt yttrande från samtliga
nämnder över Digital agenda för Varbergs kommun 2017-2020.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 15 augusti
2016, § 124
Socialförvaltningens beslutsförslag den 9 augusti 2016
Digital agenda för Varbergs kommun 2017-2020

Övervägande

Digitala agendan för Varbergs kommun 2017-2020, utgår från kommunens
verksamhetsidé: ”Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att
uppnå sina drömmar”, samt internationella/nationella, regionala och lokala
strategier för digitalisering. I dokumentet beskrivs det fortsatta arbetet
utifrån tolv områden.
Kommunens digitala agenda är en bra bas för den fortsatta utvecklingen av
verksamheternas digitalisering. Socialnämnden ser det positivt att
representanter från olika förvaltningar, i samarbete, ges möjlighet att bidra
till denna utveckling. I det förslag till Digital agenda 2017-2020 som nu
skickats på remiss, finns mycket som är bra och ambitionsnivån i
dokumentet är hög.
Det allmänna intrycket är dock att dokumentet innehåller mycket text. Det
är viktigt att dokumentet genomgående håller sig på en övergripande och
generell nivå. Det är bättre att ha färre exempel från andra kommuner eller
organisationer till förmån för ytterligare beskrivning av ett nuläge för
Varbergs kommun. Agendan bör ge en vägledning för fortsatt arbete och
riktning för målsättningar istället för förslag på aktiviteter. Om specifika
aktiviteter ändå tas med och beslutas i ett styrdokument, bör de förtydligas,
exempelvis skulle en beskrivning av risker, kostnadsuppskattning,
ansvarsfördelning och mätbara mål tillföra en ökad tydlighet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 126 forts.
Det finns några meningar i dokumentet som behöver förtydligas och
förkortningar och uttryck (exempelvis Offentliga rummet, IKT, federation
och blåljus) behöver förklaras då dokumentet ska vända sig till en bred
publik. Ett annat exempel är under punkt 10, aktivitetspunkt 1
(datautvinning, lagring med mera), där det skulle vara bra med en koppling
till det beslutsstöd (Hypergene), som kommunen beslutat att använda.
Det är även viktigt att beakta att begrepp som exempelvis kund betyder
olika för olika förvaltningar.
Det skulle också finnas ett stort värde i att ytterligare genomlysning av
dokumentet görs, för att säkerställa att beskrivningar inte kan misstolkas,
och att texten förhåller sig objektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Sn § 127

Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen Information
I socialtjänstlagen finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till
prisbasbeloppet.
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om ändringarna i
bestämmelserna om högkostnadsskydd (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) som
gäller från den 1 juli 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-25

17

Sn § 128

Meddelande
Dnr SN 2015/0048
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-07-01 – tillsyn av
bostad med särskild service, Lantmannavägen
Dnr SN 2016/0166
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-07-01 – tillsyn av hem
för vård eller boende för barn och unga, HVB Moarna
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Sn § 129

Övriga ärende
Dnr SN 2014/0216
Håkan Strömberg, förvaltningschef, lämnar information om förvaltningens
vidtagna åtgärder i samband med misstanke om kvalitetsbrister hos en
extern utförare av hemtjänst.
Ingmari Carlsson (V) ställer fråga om transporter från flyktingboende till
språkkurser. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar att det är
Migrationsverkets ansvar.
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Sn § 130

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under juni
och juli månad 2016 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 15
augusti 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 7 juli, 21 juli, 4 augusti
och 18 augusti 2016
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare)
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2016/0019
Datum
2016-08-23

Typ av beslut
Tilläggsavtal – Getteröns hemtjänst
EF – ökat geografiskt område

Dnr/motsvarande
SN 2015/0176
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Björn Jonasson (KD) och Malin Kjellberg (S) anmäler att de har granskat de
de fyra senaste besluten före 2016-06-23, om bostad med särskild service
enligt LSS.

Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 132

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fyra senaste besluten före 2016-08-25, om serveringstillstånd.
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