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Sn § 53

Ny avdelningschef
Erland Linjer, ordförande, hälsar Åsa Johnsson Stierna, ny avdelningschef
för förvaltningsledningsstaben, välkommen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21

4

Sn § 54

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan ändras enligt följande:
• Punkt 4, utbyggnadsplan för bostäder, utgår
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 55

Olika boendeformer - Information
Socialnämnden beslutade den 17 december 2015, § 230, att ge förvaltningen
i uppdrag att arbeta vidare med framtida boendeformer.
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, informerar om trygghetsboende och
trygghetsavdelningen samt arbetet som pågår med framtida boendeformer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport/månadsuppföljning mars 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för mars
2016 och översända den till kommunstyrelsen.
2. godkänna månadsrapporten för mars 2016.
3. överlämna bilaga till månadsrapport mars 2016, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)/28 § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” till
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig mot 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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 11 april 2016.
Månadsuppföljning mars 2016.
Månadsrapport mars 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

1/1

Reservation från Sverigedemokraterna, Soåalnämnden 160421,
Månadsrapport Dnr: SN 2016/0038-4
I månadsredovisningar exkluderas ekonomiska underlag och kostnadsanalys för gruppen
ensamkommande, nyanlända samt kostnad för externa leverantörer bland annat inom
hemtjänsten. Sverigedemokraterna menar att transparens och underlag krävs till ledamöterna i
socialnämnden för att möjliggöra politiska ställningstaganden.
Ordföranden för Socialnämnden tillsammans med förvaltningschef hävdar att de
ensamkommande samt nyanlända inte anstränger nämndens ekonomi mer än ökad
administrativ kostnad samt att de redovisar kostnaderna till KSAU och den speciella
ledningsgruppen. Funktioner där sverigedemokraterna saknar representation. Då siffrorna ändå
redovisas enligt ledande funktioner och finns att tillgå så borde det inte medföra ökad kostnad att
redovisa dessa i Socialnämnden, den nämnd som ansvarar för besluten.
Jag menar att månadsrapporten är ofullständig och saknar viktigt information för att kunna fatta
väl grundade beslut. På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att
godkänna månadsrapport.

Johanna Palmelid, Sverigedemokratema

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 57
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Dnr SN 2016/0057

Föreningsbidrag 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. bevilja Brottsofferjouren i Varberg föreningsbidrag om 152 000 kr
för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
2. bevilja Kamratföreningen Länken föreningsbidrag om 411 000 kr
för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
3. bevilja Kvinnojouren Frideborg föreningsbidrag om 531 000 kr för
tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
4. bevilja LP-verksamheten föreningsbidrag om 1 100 000 kr för tiden
2016-06-01 – 2017-05-31
5. bevilja Kommunala Handikapprådets Referensgrupp (KHRR)
föreningsbidrag om 126 000 kr för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
6. bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH,
föreningsbidrag om 437 000 för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
Utbetalning av föreningsbidrag sker med 218 500 kr från 2016-0601 och resterande del av bidraget då föreningen uppfyllt krav på
framtagen policy hur föreningen ska hantera konflikter.
7. bevilja Varbergs Anhörigföreningen föreningsbidrag om 15 000 kr
för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
8. bevilja Tvååkers anhörigförening föreningsbidrag om 27 000 kr för
tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
9. bevilja Varberg Nord anhörigförening föreningsbidrag om 9 000 kr
för tiden 2016-06-01 – 2017-05-31
10. avslå ansökan om föreningsbidrag från Föreningen Växtkraft
11. avslå ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot
narkotika
12. ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda behovet av
Kvinnojouren Frideborgs utökade ansökan, gällande förstärkning av
verksamheten med en 50 % tjänst och en handikappanpassad
lägenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
I ansökan om föreningsbidrag ska föreningen beskriva hur bidraget ska
användas, redogöra för syfte och mål med verksamheten, samt vilken
målgrupp föreningen vänder sig till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 57 forts.
En uppföljning av medel utbetalda 2015-06-01 har gjorts under december
månad 2015. Uppföljningen omfattade föreningarnas ekonomi, verksamhet
och mål.
Det kommer att upprättas en överenskommelse mellan föreningarna och
socialnämnden. Om inte bidraget används på avsett sätt kan bidraget
komma att återkrävas.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 5 april 2016.
Sammanfattningar av varje förenings ansökan.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 54.

Övervägande
Förvaltningen har genomfört dialogsamtal med de sökande föreningarna. I
samtalen med föreningarna har de fått beskriva syfte och mål med
verksamheten och hur de tänkt att använda det sökta bidraget.
Utbetalning av föreningsbidrag till RSMH sker med 218 500 kr från 201606-01. Resterande del av föreningsbidraget erhåller föreningen då de tagit
fram en policy hur föreningen ska hantera konflikter.
Ansökan från Föreningen Växtkraft avslås då verksamheten inte bedöms
utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet. För
de målgrupper som föreningen beskriver i sin ansökan har förvaltningen
verksamheter för det behov som finns.
Ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika avslås då föreningen inte
har sin verksamhet i Varbergs kommun.
Kvinnojouren Frideborg har lämnat in en utökat ansökan, gällande
förstärkning av verksamheten med en 50 % tjänst och en handikappanpassad lägenhet. Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att vidare utreda behovet beskrivet i ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef ekonomi
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 58
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Dnr SN 2016/0083

Förfrågningsunderlag - upphandling av insatser
inom hemtjänsten enligt lagen om
valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till en reviderat
förfrågningsunderlag avseende upphandling av hemtjänst enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 23 april 2015, § 80, att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling av insatser inom hemtjänsten enligt lagen om
valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 30 april
2016. I samband med att förfrågningsunderlag och avtal ska förlängas
föreslås en revidering av anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och
avtal.
Alla företag som idag har ingått avtal med socialnämnden, och som
uppfyller socialnämndens krav, kommer att få teckna nya avtal utifrån
föreslagna förändringar i anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och
avtal.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 mars 2016.
Förfrågningsunderlag avseende upphandling av hemtjänst enligt LOV.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 56.

Övervägande
Förfrågningsunderlaget har reviderats och följer samma mall som tidigare
förfrågningsunderlag under 2016. Kraven i ”Kvalitetskrav för ordinärt
boende inklusive servicelägenheter” är inskrivna i avtalet i enlighet med
socialnämndens beslut 25 februari 2016 § 25. Förfrågningsunderlaget följer
kommunfullmäktiges ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare”, Kf 2016-02-16 § 30, vilket bland annat
innebär att ett avsnitt kommit till som berör allmänhetens insyn. För övrigt
uppfyller den uppföljningsmodell som finns i förfrågningsunderlaget de
krav som ställs i programmet.
Andra områden som är omskrivna i det nya förslaget är avsnittet om mål,
IT-vårdinformationssystem samt åtgärder vid fel och brister och hävning av
avtalet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Carin Hedebrant, enhetschef uppdragsavdelningen
Handläggaren
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 59
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Dnr SN 2016/0082

Kvalitetsdeklarationer för hemtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för hemtjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 26 november 2012, § 240, om kvalitetsdeklaration för hemtjänst i Varbergs kommun. Kvalitetsdeklarationen
riktar sig till kunder, anhöriga och kommuninvånare. Syftet är att
tydliggöra vad de kan förvänta sig av insatsen, både till innehåll och
kvalitet. En viktig utgångspunkt var att det 2011 tillkom nya bestämmelser i
socialtjänstlagen om att äldre personer som har insatser av socialtjänsten
ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Kvalitetsdeklarationer riktade till kund, anhöriga och kommuninvånare ska
i första hand tas fram för boendeinsatser där biståndet inte innefattar
beslut om individuella insatser och för verksamheter som har många
kunder, till exempel hemtjänst.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 mars 2016.
Kvalitetsdeklarationer för hemtjänst i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 57.

Övervägande
Revideringen har främst föranletts av behovet av att anpassa
kvalitetsdeklarationen till den förändrade modellen för nämndens styrning
av kvalitetskrav, samt viss textmässig redigering.
Den föreslagna förändringen av omsorgshandläggarnas uppföljningssamtal
motiveras av att det inom hemtjänsten är en stor andel kunder där behovet
av insatser förändras inom relativt kort tid. Omsorghandläggarna har
återkommande kontakter med kunderna för att bedöma behov och besluta
om förändrade insatser. En rutinmässig uppföljning inom två månader är
därför inte ett effektivt arbetssätt. Tiden för uppföljning av insatserna bör
vara flexibel och sättas utifrån handläggarens bedömning av när
förändringar av behov kan förväntas.
Om
inga
förändringar
sker
ska
omsorgshandläggaren
göra
kvalitetsuppföljning en gång per år. Kontrollrutiner har införts för att
säkerställa att utföraren genomför beslutade insatser och att en

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 59 forts.
genomförandeplan upprättats tillsammans med kunden inom 14 dagar från
att insatsen startat.
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningen ett tillägg i kvalitetsdeklarationerna gällande information om vart man vänder sig om man inte
är nöjd med insatserna eller har synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Alla avdelningschefer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21

Sn § 60
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Dnr SN 2015/0266

Kvalitetsdeklarationer för särskilt boende äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för särskilt boende för
äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 26 november 2012, § 240, om kvalitetsdeklaration för särskilt boende för äldre. Kvalitetsdeklarationen riktar sig
till kunder, anhöriga och kommuninvånare. Syftet är att tydliggöra vad de
kan förvänta sig av insatsen, både till innehåll och kvalitet. En viktig
utgångspunkt var att det 2011 tillkom nya bestämmelser i socialtjänstlagen
om att äldre personer som har insatser av socialtjänsten ska kunna leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande.
Kvalitetsdeklarationer riktade till kund, anhöriga och kommuninvånare ska
i första hand tas fram för boendeinsatser där biståndet inte innefattar
beslut om individuella insatser och för verksamheter som har många
kunder, t.ex. hemtjänst.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 mars 2016.
Kvalitetsdeklarationer för särskilt boende för äldre i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 58.

Övervägande
Revideringen har främst föranletts av behovet av att anpassa
kvalitetsdeklarationen till den förändrade modellen för nämndens styrning
av kvalitetskrav, samt viss textmässig redigering.
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningen ett tillägg i kvalitetsdeklarationerna gällande information om vart man vänder sig om man inte
är nöjd med insatserna eller har synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Alla avdelningschefer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 61
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Dnr SN 2016/0084

Förstudierapport - framtida organisation av
kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förstudierapport – Framtida organisation av kommunala
hälso- och sjukvårdsuppdraget.
2. uppdra åt förvaltningen att ta fram styrdokument för Varbergs
kommunala hälso- och sjukvård, där uppdrag och ansvar är tydliggjort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

I slutrapport kring implementering av hemsjukvårdavtalet var en av
slutsatserna att se över hemsjukvårdens uppdrag, organisation och
arbetssätt, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
I förstudien har ingått att beskriva det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget utifrån styrande lagar, avtal, föreskrifter, riktlinjer och
måldokument både nationellt, regionalt och lokalt.
Hur den kommunala hälso- och sjukvården organiseras för dagens och
morgondagens utmaningar är av stor betydelse. Att på strategisk nivå
identifiera och kartlägga de behov som finns nu och inom en snar framtid,
kommer att ha avgörande betydelse för hur uppdraget kommer att klaras.
Det handlar om möjligheten att ge god och säker vård i hemmet (både i
ordinärt och särskilt boende) när behov av allt mer resurskrävande vård,
både vad gäller kompetens och tid ökar.
Förstudien omfattar även genomlysning av kommunens nuvarande hälsooch sjukvårdsorganisation. Detta har gjorts med hjälp av en
nulägesbeskrivning där styrkor, svagheter, möjligheter och hot
identifierades och synliggjordes.
Ett framträdande område är behovet att formulera ett tydligt uppdrag för
den kommunala hälso- och sjukvården, där organisation och arbetssätt
inkluderades.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 mars 2016.
Förstudierapport - Framtida organisation av kommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 59.

Övervägande
Förvaltningen gör bedömningen att om den kommunala hälso- och
sjukvården ska kunna möta de utmaningar och det ansvar som finns idag
och kunna rusta för framtiden, behövs förtydligande, förändring och
utveckling av uppdrag, organisation och arbetssätt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 61 forts.
Organisationen behöver vara uppbyggd utifrån helhetssyn, samverkan och
resurseffektivitet, ska ha sin grund i den hälsofrämjande strategin, där
förebyggande och funktionsbevarande arbetssätt, personcentrerad vård och
rehabiliterande förhållningssätt utgör grunden för arbetssätt och metoder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef Förvaltningsledningsstaben
Avdelningschef Varbergs hälsofrämjande tjänster
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 62
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Dnr SN 2016/0055

Yttrande över remiss - Cykelplan 2016-2020
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. med redaktionell ändring godkänna förvaltningens beslutsförslag
daterat den 21 mars 2016 som eget yttrande till hamn- och
gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har fått i uppdrag av hamn- och
gatunämnden att ta fram en cykelplan för år 2016-2020. Syftet med
cykelplanen är att precisera vilka åtgärder som ska genomföras under
kommande år samt visa på en inriktning som ska leda till att fler ska vilja
och kunna cykla i Varberg.
Cykelplanen beskriver framtida målsättning, fokusområden och
kostnadseffektiva åtgärder. I planen beskrivs en handlingsplan med
planerade åtgärder under de år som planen omfattar. Utifrån uppsatta mål
2020, redovisas de indikatorer som föreslås ska följas upp. I planen
beskrivs även framtida cykelstråk i Varbergs kommun och i Varbergs tätort.
Cykelplanen kommer att tas upp för antagande i hamn- och gatunämnden i
juni efter att synpunkter från berörda remissinstanser beaktats.
Socialnämnden är en av remissinstanserna.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 mars 2016.
Förslag till Cykelplan 2016-2020.
Förslag till Dialogredogörelse Cykelplan 2016-2020.
Arbets- och planeringsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 60.

Övervägande
Planen beskriver det arbete som bedrivits tidigare i kommunen för att
underlätta och möjliggöra konkurrens om titeln cykelvänligast kommun. I
planen skrivs att den funktion som önskas uppnås är god tillgänglighet
och det ska ske med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
Varbergs innerstad ska vara anpassad till människan, inte bilen, och en
god tillgänglighet till Varbergs stadsområde framhålls.

I arbetet med den förra cykelplanen, samt i det nya förslaget, beskrivs på
flera ställer arbetet med att få en säker trafikmiljö för barnen. Detta är
angeläget, men socialförvaltningen vill framhålla att det är viktigt med
en trafikmiljö som även tar hänsyn till personer med olika
funktionshinder och äldre personer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21
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Sn § 62 forts.
Det betyder att ta hänsyn till olika behov i utformande av skyltning,
belysning och information. Men även i det arbete som beskrivs för att
separera gående och cyklister. Ett exempel som nämns är behov av
nyanläggningar för att klara framtida flöden. I arbetet med bredare
cykelbanor för att el-cyklar ska kunna passera cyklister med lägre
hastighet, behöver även anpassning av gångbanor ske för
funktionshindrade och äldre med behov av extra utrymme (t.ex. för
rullstol).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21
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Sn § 63

Meddelande
Dnr SN 2016/0002
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – Tillsyn av
myndighetsutövning, beslut om insatser enligt LSS
Akademikerförbundet SSR – Kompetens och kvalitet i den sociala barnoch ungdomsvården
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21
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Sn § 64

Övriga ärende
Johanna Palmelid (SD) framför önskemål om särskild redovisning i
månadsrapporten av kostnad/kostnadsanalys för ensamkommande och
nyanlända samt externa leverantörer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21
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Sn § 65

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under mars
månad 2016 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 4 och 11
april 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 31 mars och 14 april
2016
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare)
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2016/0019
Datum

Typ av beslut

2016-04-07

Tilläggsavtal, HemAssistans i Varberg, höjning av
kapacitetstak
Uppdra åt serviceförvaltningen att anpassa fastighet
till boende för ensamkommande barn
Uppdra åt kommunstyrelsen att hyra in fastighet för
bostadsändamål
Tilläggsavtal, Cityomsorgen Ek för, höjning av
kapacitetstak
Tilläggsavtal, Hallands Carecenter AB, minskat
geografiskt område

2016-03-30
2016-03-30
2016-02-10
2016-02-02

Dnr/motsvarande
SN 2015/0098
SN 2015/0284
SN 2015/0284
SN 2015/0081
SN 2015/0095

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-21

Sn § 66
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Erland Linjer (M) och Jan Lofjärd (M) anmäler att de har granskat de fyra
senaste besluten före 2016-03-24, om trygghetslarm.

Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sammanträdesprotokoll
2016-04-21

21

Sn § 67

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fyra senaste besluten före 2016-04-21, om boendestöd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

