Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

1-24

Plats och tid

Sammanträdesrum Neden, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.20

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S) §§ 70-77, 79-88
Lenor Andersson (M)
Mikael Karlsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Jan Lofjärd (M)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Olof Andersson (S)
Anders Friebe (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)
Ingmari Carlsson (V) § 78

Ersättare –
inte tjänstgörande

Ingmari Carlsson (V) §§ 70-77, 79-88

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Maria Sjödahl, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 71-85
Åsa Johnsson Stierna, avdelningschef, §§ 71-85
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 71-74
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg §§ 71-85
Ing-Marie Åkesson, Kommunal, §§ 71-85
Andreas Johansson, Ensolution, § 71
Camilla Svahn, personalkontoret, § 74
Carina Svarvali, kvalitetsstrateg, §§ 82-84

Utses att justera

Olof Andersson (S)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 31 maj 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Paragraf

70-88

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Olof Andersson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 maj 2016

Datum då anslaget sätts upp

1 juni 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall

2

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 70

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

3

Dnr SN 2013/0164

Fortsatt drift av entreprenad - särskilda boende,
Apelviken, Norlandia Care AB – Information
Socialnämnden har sedan den 1 mars 2013 avtal med Norlandia Care AB för
utförande av vård och omsorg på särskilda boende på Karl Nordströms väg
1, 9a, 9b samt 15.
Avtalet gäller från och med 1 mars 2013 och löper till och med 28 februari
2017. Om avtalet inte sägs upp senast nio månader dessförinnan förlängs
det automatiskt med ytterligare 4 år. Avtalet kan därmed gälla längst till
och med 28 februari 2021.
Den upphandling som avtalet utgår från, genomfördes som en upphandling
där pris och kvalitet viktades. Norlandia fick högst antal kvalitetspoäng,
vilket innebar att de fick anbudet, trots att deras anbud prismässigt låg
bland de som begärt mest ersättning per dygn.
En uppföljning och utvärdering av hur företaget följer avtalet, har
genomförts utifrån vad företaget beskrivit i sitt anbud att de ska utföra.
Uppföljningen har gjorts av uppdragsavdelningen i samråd med medicinskt
ansvarig sjuksköterska. De har även tittat på de synpunkter och avvikelser
som förekommit under avtalstiden samt gjort en seriositetskontroll hos
Skatteverket.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om förlängningen av avtalet
med Norlandia Care AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 71

Kostnad per brukare – Information
Andreas Johansson, Ensolution, informerar om resultatet 2015 för Kostnad
per brukare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 72
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Dnr SN 2016/0039

Tertialrapport 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport för april 2016 och
översända den till kommunstyrelsen.

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.
Tertial-, delår- och årsrapport har sin tyngdpunkt i uppföljning av
verksamheten och de mål som är beslutade både i kommunens budget och i
nämndens eget inriktningsdokument.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 82
Socialförvaltningens beslutsförslag den 12 maj 2016
Tertialrapport april 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 73
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport april 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för april 2016.

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 16 maj 2016
Månadsrapport april 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 74

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Dnr SN 2016/0130

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2015
Camilla Svahn, personalkontoret, informerar om rapporten –
Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 75

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Dnr SN 2015/0286

Yttrande över motion från Lennart Liljegren
(SPI) om att införa modell Tubberödshus som
ett testprojekt
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. återremittera ärendet för ytterligare utredning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet 2016-06-28 Rättelse se nedan
Lena Persson (L), Turid Ravlo-Svensson (S) och Erland Linjer (M) föreslår
att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande modell Tubberödshus. I motionen föreslås att modell
Tubberödshus ska införas på ett befintligt äldreboende i Varbergs kommun
som ett testprojekt under tre år, alternativt införa modellen i Varbergs
kommun. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
Tubberödshus är ett äldreboende i Skärhamn i Tjörns kommun som bedrivs
i form av en intraprenad. Tubberödshus drivs enligt modellen ”Thyra
Frank- Lottehemmet” i Köpenhamn. Det som karaktäriserar verksamhet
enligt denna styrmodell, är att det ges stor frihet till de boende och
personalen att påverka verksamheten på olika sätt. Genom att
verksamheten bedrivs som en intraprenad har man bland annat större
frihet rent ekonomiskt då arbetssättet innebär att verksamheten är en egen
resultatenhet och liknar till stora delar en entreprenad som driftsform.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 88
Socialförvaltningens beslutsförslag den 15 april 2016
Motion från Lennart Liljegren (SPI) avseende Tubberödshus

Övervägande

Förvaltningen har tidigare drivit ett särskilt boende på intraprenad. Det
startade 1998 och utvärderades av extern konsult 2003. Efter
utvärderingen beslutades att avsluta intraprenaden, och därefter beslutade
socialnämnden om tydligare ekonomistyrning av verksamheten.
Socialnämnden har även vid konkurrensutsättning och upphandling av
drift av särskilt boende i Veddige och Tvååker 2008 gett personal möjlighet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 75 forts.
att ta över drift av särskilt boende i Veddige och Tvååker. En personalgrupp
som var intresserade fick konsultstöd för detta, men valde att avsluta utan
att lämna anbud.
Därav gör förvaltningen bedömningen att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Handläggaren

2016-06-28/LK - Rättelse enligt socialnämndens beslut den 23 juni 2016 § 99,
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Persson (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Turid
Ravlo-Svensson (S), Erland Linjer (M), ViviAnne Johansson (C) och Johanna
Palmelid (SD) instämmer i förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 76
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Dnr SN 2016/0054

Yttrande över motion från Anders Friebe (S) om
demensboende för yngre
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. återremittera ärendet för vidare utredning ihop med
förvaltningens utredning om framtida boendeformer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet 2016-06-28 Rättelse se nedan
ViviAnne Johansson (C) föreslår att ärendet återremitteras för vidare
utredning ihop med förvaltningens utredning om framtida boendeformer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
demensboende för yngre. I motionen föreslås att ge berörda organ i
uppdrag att undersöka möjligheten att starta eget eller samarbeta med
grannkommunerna om demensboende för yngre demenssjuka. I motionen
står att fler och fler yngre blir demenssjuka och att yngre med sina behov
inte ska sättas bland de äldre dementa. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 89
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 maj 2016
Motion från Anders Friebe (S) om demensboende för yngre

Övervägande
Olika målgrupper behöver olika insatser, och motionen pekar specifikt på
gruppen yngre personer med demenssjukdom. Denna grupp, och de olika
behov de som ingår i den har, finns med och tas upp i utredningen att
utveckla demensområdet. Utifrån nationella riktlinjer, det regionala
samarbetet och individens behov, arbetar man för målgruppen yngre
personer med demenssjukdom med olika insatser – demensteam,
demenscenter och metodik för ett personcentrerat arbetssätt. Det i sin tur
är en del av den utredning om framtida boendeformer som förvaltningen på
uppdrag av socialnämnden arbetar med. Avsikten är att se på samtliga
behov som målgruppen har. Och hur man på bästa sätt kan tillgodose
dessa.
Förvaltningen anser att eventuella beslut om särskilda boenden för olika
målgrupper bör ingå i de beslut som socialnämnden tar utifrån utredningen
om framtida boendeformer och föreslår därför att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Handläggare

2016-06-28/LK - Rättelse enligt socialnämndens beslut 23 juni 2016 § 99
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Förslag till beslut på sammanträdet - ViviAnne Johansson (C) föreslår att ärendet återremitteras för vidare
utredning ihop med förvaltningens utredning om framtida boendeformer. Turid Ravlo-Svensson (S) och
Johanna Palmelid (SD) instämmer i förslaget.

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 77
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Dnr SN 2016/0063

Yttrande över motion från Olle Hällnäs (SD) om
att konsolidera IT-resurser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. återremittera ärendet för förtydligande av förvaltningens utredning
om att motionen avser förslag om att utreda konsolidering av ITresurser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2016-06-28 Rättelse se nedan

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att
konsolidera IT-resurser. Motionären anser att en konsolidering av
förvaltningarnas IT-relaterade poster, till en gemensam IT-resurs
potentiellt skulle ge stora synergieffekter. Det skulle även innebära
besparingar då det blir enklare att genomföra IT-relaterade projekt inom en
och samma IT-resurs. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 90
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 maj 2016
Motion från Olle Hällnäs (SD) om att konsolidera IT-resurser

Övervägande
Förvaltningen anser bland annat att en samlad IT-resurs kommer för långt
ifrån verksamheten. Projekt som genomförs på förvaltningen är
verksamhetsnära och behöver styras av personer i verksamheten, som
håller sig à jour kring de förändringar som kontinuerligt sker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Handläggaren

2016-06-28/LK - Rättelse enligt socialnämndens beslut 23 juni 2016 § 99
Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras för förtydligande av
förvaltningens utredning om att motionen avser förslag om att utreda
konsolidering av IT-resurser. Erland Linjer (M) och Johanna Palmelid (SD)
instämmer i förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 78

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Dnr SN 2014/0172

Avtal med Klara i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för perioden 2016-0701 – 2016-12-31.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig mot beslutet.

Jäv
Turid Ravlo-Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Palmelid (SD) föreslår avslag på arbets- och planeringsutskottets
förslag.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
socialnämnden beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett etablerat samarbete med Klara i Varberg sedan lång tid
tillbaka. Klara i Varberg är en ideell förening som är inriktad på att erbjuda
arbetsmarknadsinsatser för personer som har behov av olika stödinsatser
för att etablera sig, eller återinträda, på arbetsmarknaden. Klara i Varberg
erbjuder också platser för ungdomar som är dömda till ungdomstjänst.
Klara i Varberg erbjuder arbetsmarknadsinsatser i form av
rehabiliteringsaktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar,
arbetsträningar, praktikplatser, OSA-anställningar samt Prova-på
anställningar utifrån socialförvaltningens definitioner, inklusive mål och
syfte, för respektive insats. Klara i Varberg har under 2015 genomfört en
utbildning i socialt företagande. Där har Socialförvaltningen upphandlat 6
platser.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 9 maj 2016,
§ 63
Socialförvaltningens beslutsförslag den 11 april 2016
Avtal Klara i Varberg 2016-07-01 – 2016-12-31
Statistik Klara i Varberg 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 78 forts.

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Klara i
Varberg. Förvaltningen bedömer att det är bra för kunderna att kunna
erbjuda flera aktörer som utför arbetsmarknadsinsatser utöver kommunens
egen regi, Arbetscentrum.
I samband med att förvaltningen arbetar med att ta fram en ny ersättningsmodell med pris per arbetsmarknadsinsats beslutade socialnämnden 19
november 2015, § 205, att godkänna nytt avtal med Klara endast för första
halvåret 2016. Då den nya ersättningsmodellen inte är klar bör avtalet med
Klara i sin nuvarande form förlängas för andra halvåret 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Klara i Varberg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

1/1

Reservation från Sverigedemokraterna, Socialnämnden 160526,
Avtal med Klara i Varberg, Dnr: SN 2014/0172-9
Socialnämnden fattade 2015-11-19 beslut om nytt avtal med Klara endast för första halvåret 2016.
Det framgår utav handlingarna att socialförvaltningen även flera gånger tidigare har använt Klara
som leverantör för arbetsmarknadsinsatserna, detta kan utläsas av tjänstemännens utlånande
som sändes med i kallelsen inför SN 2016-05-26 "Kommunen har ett etablerat samarbete med
Klara i Varberg sedan lång tid tillbaka" (sid 73 av 215).
Förklaringen att göra direktupphandling 2015-11-19 motiverades i nämnden 2016-05-26 med att
förvaltningen inte hunnit ta fram förfrågningsunderlag för att göra offentlig upphandling utav
a rbetsmarknadsinsatsen.
Eftersom att arbetsmarknadsinsatsen i fråga inte är ny och då det funnits tid att göra offentlig
upphandling finns det inte någon anledning att göra direktupphandlingar med Klara.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att godkänna avtal med
Klara.

Johanna Palmelid, Sverigedemokraterna

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 79
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Dnr SN 2015/0079

Förfrågningsunderlag - upphandling av
sysselsättning inom missbruksvården enligt
lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till reviderat förfrågningsunderlag
avseende upphandling av sysselsättning för personer med missbrukoch beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
2. godkänna förfrågningsunderlagets avtalslängd till 2018-05-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade i mars 2012 att anta förfrågningsunderlag för
upphandling av sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Socialnämnden har därefter antagit reviderade förfrågningsunderlag,
gällande för ett år i taget. Nuvarande avtal gäller fram till 2016-05-31.
Inom valfrihetssystemet finns det fyra utförare, Varbergs Omsorg,
kommunens egenregi, samt tre externa utförare som har avtal med
socialnämnden enligt LOV.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 83
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 april 2016
Förfrågningsunderlag för upphandling av sysselsättning för personer med
missbruks- och beroendeproblematik i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Karin Fahlman
Avtalsutvecklare Kersti Arvidsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 80
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Dnr SN 2015/0080

Förfrågningsunderlag - upphandling av
sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt LOV
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till reviderat förfrågningsunderlag
avseende upphandling av sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
2. godkänna förfrågningsunderlagets avtalslängd till 2018-05-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade i januari 2013 att anta förfrågningsunderlag för
upphandling av sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialnämnden har
därefter antagit reviderade förfrågningsunderlag, gällande för ett år i taget.
Nuvarande avtal gäller fram till 2016-05-31.
Inom valfrihetssystemet finns det fyra utförare, Varbergs Omsorg,
kommunens egenregi, samt tre externa utförare som har avtal med
socialnämnden enligt LOV.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 84
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 april 2016
Förfrågningsunderlag för upphandling av sysselsättning för personer med
psykiska funktionsnedsättningar i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Eva-Marie Netzén
Avtalsutvecklare Kersti Arvidsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 81
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Dnr SN 2016/0078

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblematik"
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. överlämna yttrande daterat den 20 april 2016 till kommunens
revisorer som svar från socialnämnden.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland, i samarbete med
kommunernas revisorer, genomfört en granskning av vård, omsorg och
stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Den rapport
som berör Varberg har lämnats till kommunens revisorer, och de har
överlämnat revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande.
Revisionsrapporten granskar om Region Halland och kommunerna har
säkerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt
genom inrättade ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt
rutiner för informationsöverföring. Enligt granskningen sker detta till vissa
delar men den visar också att det finns ett flertal förbättringsområden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 87
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 april 2016
Revisionsrapport "Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblematik"
Yttrande över Revisionsrapport - "Granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och beroendeproblematik, 20 april 2016

Övervägande
Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande att överlämna till
kommunens revisorer. Mycket av det som beskrivs i revisionsrapporten är
redan uppmärksammat och på gång att genomföras. Arbete pågår med att
genomföra en ny regional vårdkedja inom området missbruk och beroende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs kommuns revisorer
Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

Sn § 82
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Dnr SN 2015/0255

Kvalitetsdeklarationer och riktlinjer
trygghetsboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta kvalitetsdeklarationer för trygghetsboende.
2. anta reviderade riktlinjer gällande driftsbidrag för trygghetsboende.
3. anta reviderade riktlinjer för trygghetsboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En utredning av trygghetsboenden i Varbergs kommun genomfördes under
2015, med syfte att ta reda på om en ny mellanform – utifrån
trygghetsaspekten – behöver skapas mellan nuvarande trygghetsboenden
och särskilt boende. Resultatet visade att uppdraget för bovärdarna behöver
förtydligas. Bovärdarna behöver finnas fysiskt tillgängliga på regelbundet
återkommande och för de boende kända tider. I bovärdens uppdrag ska
ingå att stötta och samordna kring sociala aktiviteter, samt vid behov utföra
mindre åtgärder i de boendes hem.
Socialnämnden beslutade den 19 november 2015, § 209, att ge
förvaltningsledningsstaben i uppdrag att ta fram kvalitetsdeklarationer för
trygghetsboenden samt att förtydliga riktlinjer för driftsbidrag för
trygghetsboende, utifrån dessa.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 86
Socialförvaltningens beslutsförslag den 29 april 2016
Kvalitetsdeklarationer för hyresgäster på trygghetsboende
Riktlinjer – driftsbidrag för trygghetsboende
Riktlinjer för trygghetsboende 2016

Övervägande
Som en del i översynen av framtida boendeformer för äldre, och utifrån
socialnämndens prioriterade utvecklingsmål ”Stödja äldre personer att leva
ett självständigt och tryggt liv” kan trygghetsboende ses som en
hälsofrämjande form. Utredningen visade dock att uppdraget för
bovärdskapet behövde förtydligas. Bovärdar på trygghetsboenden ska stödja
de boendes förutsättningar att känna trygghet och delaktighet. För att
säkerställa detta har förvaltningen tagit fram förslag till kvalitetsdeklarationer
samt gjort förtydliganden i riktlinjer, bland annat att uppföljning av
bovärdskapet ska ske årligen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur

Handläggaren
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Dnr SN 2016/0099

Personuppgiftsombud för socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. Strateg IT/IS utses till personuppgiftsombud för
socialförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Var och en av kommunens olika nämnder och styrelser är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förekommer inom
nämndens eller företagets verksamhet och har i uppdrag att utse
personuppgiftsombud.
Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga
integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.
Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan
kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifterna kan
exempelvis vara personnummer, namn eller adress.
Socialnämnden beslutade den 17 december 2012, § 286, att utse två
personuppgiftsombud på socialförvaltningen samt att till personuppgiftsombud på socialförvaltningen utse funktionerna förvaltningsjurist och
nämndsekreterare. Då funktionen förvaltningsjurist inte längre finns inom
socialförvaltningen, behöver en ny funktion med detta ansvar utses.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 91
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 april 2016

Övervägande
Inför socialnämndens beslut 2012 framfördes behovet av två
personuppgiftsombud, för samverkan och möjlighet att ha ett uppdelat
ansvarsområde. Denna bedömning kvarstår. Förvaltningen föreslår att
Strateg IT/IS utses till personuppgiftsombud i stället för funktionen
förvaltningsjurist.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Strateg IT/IS
Utvecklingsstrateg, Kommunledningskontor
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 84

Sammanträdesprotokoll
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Dnr SN 2016/0075

Kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse
2015
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna informationen i Sammanhållen Kvalitetsberättelse –
patientsäkerhetsberättelse 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med en sammanhållen Kvalitetsberättelse är att, ur ett helhetsperspektiv, beskriva och värdera hur arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten/patientsäkerheten har bedrivits i
verksamhetens olika delar och att synliggöra såväl resultat som utvecklingsbehov.
Externa utförares resultat speglas i Kvalitetsberättelsen genom de
uppföljningsresultat som redovisas. Entreprenaderna skriver egna
patientsäkerhetsberättelser som medicinskt ansvariga tar del av och
bedömer utifrån sitt tillsynsansvar.
Sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter visar på att
hanteringen av dessa fungerar såtillvida att de uppmärksammas och
registreras. För Lex Sarah-rapporteringarna gäller att de ökat jämfört med
föregående år, medan klagomål och synpunkter minskat. För hälso- och
sjukvårdsavvikelserna gäller att det totala antalet är rätt konstant över tid.
Antalet frakturer har dock gått ned ifrån föregående års 42 till 28 och
tryckskadorna har minskat från föregående års 36 till 5.
Utifrån resultatanalys och omvärldsbevakning har förvaltningen
identifierat utvecklingsbehov inom de övergripande områdena: samverkan
och informationsöverföring, integration, bostäder samt framtida
boendeformer, beställning och uppföljning, personal och
kompetensförsörjning. Inom patientsäkerhet har följande utvecklingsbehov
identifierats: utbildning, preventivt arbetssätt samt handlednings- och
informationsmöte.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 85
Socialförvaltningens beslutsförslag den 26 april 2016
Sammanhållen Kvalitetsberättelse 2015

Övervägande
Förvaltningen har planerade åtgärder som i stort svarar mot de
uppmärksammade utvecklingsbehoven och redogör i korthet för dem.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 84 forts.
Förvaltningen konkluderar att det systematiska kvalitetsledningsarbetet
bygger dels på ständigt förbättringsarbete och dels på riktade insatser
utifrån utvecklingsbehov. En sammanhållen Kvalitetsberättelse är ett led i
att hålla ihop och synliggöra resultat och nya utvecklingsbehov, vilket i sig,
utgör en grund för ökad systematik när det gäller planering och
uppföljning. Tillsammans med tertial- delårs- respektive årsrapport är den
en del av förvaltningens arbete med planering och uppföljning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga avdelningschefer

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 85

Meddelande
Dnr SN 2016/0124
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut 2016-05-09 gällande tillsyn av
hem för vård eller boende Fenix
Dnr SN 2016/0064
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut 2016-04-26 gällande tillsyn enligt
alkohol- och tobakslagarna
Dnr SN 2015/0282
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende, Träslövsvägen 23
Dnr SN 2015/0232
Kommunfullmäktige 2016-04-19 § 65 – Svar på motion om att göra
Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur
Dnr SN 2016/0060
Kommunfullmäktige 2016-04-19 § 63 – Översyn av arvoden för
socialnämndens sociala utskott
Dnr SN 2015/0054
Kommunfullmäktige 2016-04-19 § 58 – Fördelning av statsbidrag till
flyktingmottagande
Dnr SN 2015/0036
Kommunfullmäktige 2016-04-19 § 56 – Årsredovisning 2015 Varbergs
kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26

22

Sn § 86

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under april
månad 2016 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 9 och 16
maj 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 28 april och 12 maj 2016
Individärenden (tillgängligt hos nämndsekreterare)
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2016/0019
Datum
Typ av beslut
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Adium Omsorg AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Cityomsorgen i Varberg ek för.
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Hallands CareCenter AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; HemAssistans i Varberg AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Hemma och Trygg i Varberg AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Hemservice i Halland AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Varbergs Hemtjänst och Boende AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Ella Vård och Omsorg AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Hemtjänst & Service i Halland AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Trygghemtjänst Halland AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Blommans hemtjänst och service i
Halland AB
2016-04-29 Nytt avtal för kundval inom hemtjänsten 2016-0501-2017-04-30; Getteröns hemtjänst
2016-04-29 Direktupphandling av avtal med KBT i Halland AB,
handledning till personal

Dnr/motsvarande
SN 2015/0093
SN 2015/0081
SN 2015/0095
SN 2015/0098
SN 2015/0057
SN 2015/0096
SN 2015/0097
SN 2015/0099
SN 2014/0216
SN 2015/0100
SN 2015/0101
SN 2015/0176
Pärm hos
upphandlings
strateg

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) och Johanna Palmelid (SD) anmäler att de har
granskat de fyra senaste besluten före 2016-04-21, om boendestöd.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-26
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Sn § 88

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
- de fyra senaste besluten före 2016-05-26, om sysselsättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

