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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

25 september 2014

Datum för anslags
uppsättande

8 oktober 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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Dnr SN 2014/0113

Yttrande över remiss - motion från Pierre Ringborg (MP) om
bostadspolitisk strategi mot hemlösheten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 som
eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande ”Bostadspolitisk strategi mot hemlösheten”. Motionen omfattar
kommunens strategier för bostadsförsörjning, stöd till grupper/personer som
är hemlösa, samt samverkan med frivilligorganisationer. Socialnämnden har
att yttra sig över motionen.
Yttrande
Socialförvaltningen har ett nära samarbete med Varbergs Bostads AB.
Parterna anser att befintlig samverkan och kommunikationen är väl
fungerande. Sociala kontrakt övergår till förstahandskontrakt när kriterier
för dessa är uppfyllda.
Samverkan med frivilligorganisationer finns upparbetad, men inte
formaliserat i avtal/överenskommelse.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 förslag
till yttrande över motion från Pierre Ringborg (MP) om bostadspolitisk
strategi mot hemlösheten.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 193.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
Avdelningschef uppdrasavdelningen
Enhetschef vuxen
Handläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 169
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport augusti 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna socialnämndens månadsrapport för augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 170

e-Hemtjänst
Anna-Lena Gyllén, IT-utvecklare, informerar om förvaltningens arbete med
utveckling av e-Hemstjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Delårsrapport augusti 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för augusti 2014
och översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att uppföljning är en viktig del i målstyrning. Rapporter av utfall
lämnas till kommunstyrelsen som månadsrapporter. Dessutom lämnas
tertialrapport för årets fyra första månader, delårsrapport (enligt
kommunallagen) för årets åtta första månader samt årsredovisning för
helåret.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 förslag
till delårsrapport för augusti 2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 191.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0165

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens rapport om kartläggning av hemlösheten i
Varberg 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under perioden 28 april - 4 maj
2014. 144 personer i åldrarna 19-85 år har rapporterats som hemlösa under
mätveckan.
De främsta orsakerna till hemlösheten är, liksom föregående år, att personen
inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika
skäl, samt att det finns en missbruks- och beroendeproblematik.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 rapport
om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 192.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0168

Mål och handlingsplan 2014 Programområde Barn, unga och
familj
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- anta Mål och handlingsplan 2014 Programområde Barn, unga och
familj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den sociala barn- och ungdomsvården är en nationell satsning som utgör en
del av ett sammanhållet arbete med ”En evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten”. Handlingsplanen beskriver förbättringsområden och
planerade åtgärder. Finansiering sker framförallt med statliga medel, så
kallade PRIO-medel samt egna budgeterade medel.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 ”Mål
och handlingsplan 2014 Programområde Barn, unga och familj”.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 194.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0091

Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende - AGB Bostads
AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja AGB Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende för
ytterligare åtta lägenheter enligt socialnämndens riktlinjer daterade
21 mars 2014

-

bidraget beviljas under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är
uppfyllda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
AGB Bostads AB har byggt 15 trygghetslägenheter med tillhörande
gemensamhetslokal på Vipvägen i Veddige. Dessa färdigställdes i juli och
de första hyresgästerna flyttade in 1 augusti 2014. Sex av 15 lägenheter är
uthyrda.
Socialnämnden beslutade den 22 maj 2014 § 103 att bevilja AGB Bostads
AB driftsbidrag för trygghetsboende.
På området (Vabränna 10:10 och Vabränna 10:12) finns det ytterligare 28
lägenheter i markplan som är sammanbyggda i mindre radhus om 4-6
lägenheter. Dessa lägenheter färdigställdes under 2013. I åtta av dessa
lägenheter bor det personer över 70 år som vill använda trygghetsboendets
bovärd och gemensamhetslokal. Fastighetsägaren ansöker därför om
driftsbidrag för att få räkna in dessa åtta lägenheter till trygghetsboendets
befintliga 15 lägenheter.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2014 att
nämnden beslutar att bevilja AGB Bostad AB driftsbidrag för
trygghetsboende för ytterligare åtta lägenheter enligt socialnämndens
riktlinjer daterade den 21 mars 2014 under förutsättning att villkoren i
riktlinjerna är uppfyllda.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2014
§ 180.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

AGB Bostads AB
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0144

Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende - Varbergs
Bostads AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

bevilja Varbergs Bostads AB driftsbidrag för trygghetsboende enligt
socialnämndens riktlinjer daterade 21 mars 2014 under förutsättning
att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda

- bidraget betalas ut först när ombyggnationen är klar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Bostads AB äger fastigheten Morkullan 29. På fastigheten finns
det tre hus med sammanlagt 57 lägenheter. Husen är i två eller tre våningar
och det finns hiss i alla. Lägenheterna var tidigare klassade som
seniorboende (+ 65 år). Varbergs Bostads AB omvandlar nu lägenheterna
till trygghetsbostäder och förbättrar tillgängligheten både i trappuppgångar
och i området. Lägenheterna har ganska stora badrum och cirka hälften av
köken är bra utformade. Ombyggnation av köken kommer att ske succesivt.
De åtgärder som har påbörjas och planeras utomhus är att det ska byggas
passagegångar mellan husen, ytterbelysningen ska bytas ut samt att det ska
kompletteras med fler sittplatser.
Åtgärder som påbörjas inomhus är att en lägenhet byggs om till träffpunkt,
sedan innan finns en större gemensamhetslokal i källaren. Trapphusen har
målats om och belysningen kommer att bytas ut till närvarostyrd belysning.
Automatiska dörröppnare ska installeras vid entrédörrar och hissar.
Rekrytering av bovärd pågår.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 14 augusti 2014 att
nämnden beslutar att bevilja Varbergs Bostads AB driftsbidrag för
trygghetsboende enligt socialnämndens riktlinjer daterade den 21 mars 2014
under förutsättning att villkoren i riktlinjerna är uppfyllda. Bidraget betalas
ut när trygghetsboendet är ombyggt och klart.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2014
§ 181.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Bostads AB
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0069

Dokumenthanteringsplan - hälso- och sjukvård
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna dokumenthanteringsplanen - hälso- och sjukvård

-

gallra hälso- och sjukvårdsdokument enligt gallringsutredningens
förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ärendet rör socialförvaltningens dokumentation inom hälso- och sjukvård.
Den
dokumentation
som
omfattas
av
den
föreslagna
dokumenthanteringsplanen – hälso- och sjukvård, är patientjournaler samt
verksamhetsanknutna dokument inom socialförvaltningens verksamhet.
Socialförvaltningen har följt rekommendation om gallringsstopp sedan
2003. Rekommendationen hävdes 2009 då patientdatalagen trädde i kraft.
Patientdatalagen säger att en journalhandling ska bevaras minst tio år efter
att sista uppgiften fördes in i handlingen. Förvaltningen föreslår nu en
gallring i enlighet med vad patientdatalagen föreskriver. En sådan gallring
skulle omfatta hälso- och sjukvårdsdokumentation under perioden från och
med 1994 till och med 2003.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 13 juni 2014 förslag på
dokumenthanteringsplan och gallringsutredning för hälso- och sjukvård.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2014
§ 188.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 177
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Dnr SN 2013/0261

Rapport Omvårdnadslyftet 2011-2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens rapport om Omvårdnadslyftet år 2011-2014
daterad 8 september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Omvårdnadslyftet var en tidsbegränsad satsning som initierades av
Regeringen för att stärka kompetensen för yrkesgrupper i äldreomsorgen.
Projektet har bedrivits mellan åren 2011 till 30 juni 2014 och har inneburit
att kommunen har sökt och beviljats ersättning för utbildningsinsatser för
personal i äldreomsorgen.
Omvårdnadslyftet har haft som syfte att stimulera det långsiktiga arbetet
med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Detta genom att stärka
den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden men
även till att bidra med specialistkunskaper som krävs till mer avancerade
uppgifter inom äldreomsorgen idag. Målsättningen var därmed att genom
kompetensutveckling höja kvaliteten inom äldreomsorgen och
funktionshinderområdet.
Utbildningen har utgått från Socialstyrelsens krav som har förändrats under
projektets gång. Under hela projektet har utbildningen varit öppen för
personal utan grundläggande utbildning inom äldreomsorgen men har över
tid vidgats till att även gälla personal inom funktionshinderområdet samt till
att även gälla validering av kunskaper.
Yttrande
Under projektets gång har det i snitt varit 60 deltagare per år. Genom den
inventering som är gjord går det att utläsa att andelen personal med en högre
utbildningsnivå har ökat.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014 rapport
om Omvårdnadslyftet år 2011-2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 195.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef ekonomi
Avdelningschef förvaltningsledningsstab
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0169

Medarbetarenkät 2014 - Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- godkänna förvaltningens redovisning av medarbetarenkäten i
tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I början på året genomfördes en medarbetarenkät i kommunen. Enkäten har
tidigare genomförts år 2012. I en jämförelse av resultaten från 2012 och
2014 går det att utläsa att förvaltningens totala resultat i medarbetarenkäten
har förbättrats något sedan 2012. Resultaten av enkäten påvisar en positiv
utveckling på samtliga områden förutom kompentensutveckling. Inom
områdena arbetsplatsutveckling och medarbetarskap har resultaten gått
starkt framåt.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 september 2014
resultatet av medarbetarenkäten för socialförvaltningen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 september
2014 § 196.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef ekonomi
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 179

Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 –
2020 i Västsverige
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om utkast till regional
handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 180

Redovisning av kö till trygghetsbostäder
Ulf Hofstedt, VD, Varbergs Bostads AB, informerar om VBAB:s arbete
med trygghetsboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Projektplan –
administration
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Dnr SN 2014/0189

Utveckling

av

förvaltningsövergripande

Håkan Strömberg, förvaltningschef, redovisar projektplan, daterad
9 september 2014, för utveckling av den förvaltningsövergripande
administrationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 182

Meddelande
Dnr SN 2014/0170
Swedish Standards Institute SIS – Remiss gällande kvalitet i äldreboende
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 183

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under augusti
månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
8 september och 15 september 2014

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 15 augusti, 21 augusti,
4 september och 18 september 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2014/0145
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 184
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Susanna Thunberg (C) och Eivor Blomstrand (S) anmäler att de har granskat
de fem senaste besluten, före 2014-08-21, om att avsluta utredning i
barnärende utan åtgärd.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 185

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste besluten, före 2014-09-25, om att avsluta utredning i
barnärende utan åtgärd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 186

Läsplattor inför ny mandatperiod
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om läsplattor inför ny
mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 187

Information från seminarium
Monica Nilsson (KD) informerar från seminarium ”Fokus framtid”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

