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Lena Andersson (M)
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Håkan Strömberg, förvaltningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef
Lena Brosché, avdelningschef §§ 26-38
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Lill Nilsson, kommunal, §§ 26-38
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Anna-Karin Bengtsson, förvaltningsjurist, §§ 26-38
Gustaf Kastberg, Lunds universitet, § 36
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 februari 2014

Datum för anslags
uppsättande

21 februari 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 26

Närvarorätt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

Anna-Karin Bengtsson, förvaltningsjurist, får närvara vid dagens
sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anna-Karin Bengtsson, ny förvaltningsjurist, hälsas välkommen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0241

Projektplan Varbergs PSYNK projekt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna projektplan för Varbergs PSYNK-projekt i sin helhet, bifogat
tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att möta utvecklingen av den psykiska hälsan har Varbergs kommun
startat ett treårigt samarbetsprojekt i samverkan mellan socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Projektet är PSYNK, som står för synkronisering av insatser för barn och
ungas psykiska hälsa.
Syftet med projektet är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och
ungdomar mellan 0-22 år. Projektet förväntas bidra till att det stöd och den
hjälp som samhället kan erbjuda barn och unga, både från skola,
socialtjänst, kultur och fritid samt på sikt även hälso- och sjukvården, ska
vara lätt att hitta och ges i rätt tid. Projektet ska svara upp till kommunens
målinriktning ”Fokus på välfärdens kärna”.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2014 förslag till
projektplan för Varbergs PSYNK projekt.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0265

Yttrande över revisionsrapport - Samverkan och
boendeplanering mellan socialnämnden och det kommunala
bostadsbolaget
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande daterat 3 februari 2014 såsom
sitt eget och överlämna det till revisorerna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
KPMG har för Varbergs kommuns revisorer granskat samverkan och
boendeplanering mellan socialnämnden och det kommunala bostadsbolaget
Varbergs Bostad AB. Ansvaret för bostadsförsörjningen åligger hela
kommunen.
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att det finns en
medvetenhet samt enighet bland politik och profession om vilka områden
som är i behov av förbättring, utveckling samt kvalitetsförstärkning.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 3 februari 2014 förslag till
yttrande över revisionsrapporten samverkan och boendeplanering mellan
socialnämnden och det kommunala bostadsbolaget.
I det pågående förbättringsarbetet behöver kraven för socialt utsatta
individer ses över och diskussion föras mellan parterna för att sätta rimliga
villkor. Det saknas dokumentation av upprättade överenskommelser, rutiner
och riktlinjer. Detta arbete har påbörjats. Det finns rutiner på operativ nivå.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 36.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs kommuns revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef försörjningsstöd
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0208

Avtal med Hallands kulturhistoriska museum gällande
Kulturarvs-IT
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal mellan socialnämnden och Hallands
kulturhistoriska museum avseende Kulturarvs-IT.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Avtalet mellan Varbergs kommun och Hallands kulturhistoriska museum i
Varberg avseende Kulturarvs-IT, har gällt sedan 1 januari 2003, och
reglerar fördelning av kostnader som de olika parterna har stått för.
I förslag till nytt avtal regleras ansvaret mellan parterna så att Hallands
kulturhistoriska museum har arbetsgivaransvar samt står för kostnader för
lokaler och lokalvård, telefon och IT inklusive programvara samt
inventarier.
Socialnämnden bekostar mellanskillnaden mellan den faktiska lönen och det
lönestöd som utbetalas från Arbetsförmedlingen för upptill maximalt fem
lönebidragsanställda.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 3 februari 2014 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Hallands kulturhistoriska
museum avseende Kulturarvs-IT. Förslag till avtal redovisas i bilaga till
tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avtalsutvecklaren
Enhetschef försörjningsstöd
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0099

Reviderat
förfrågningsunderlag
upphandling
familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem

av

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till en reviderad anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag
och
avtal
avseende
upphandling
av
familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV)

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2013 § 35 att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling
av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 28
februari 2014. I samband med att förfrågningsunderlag och avtal ska
förlängas
föreslås
en
revidering
av
anbudsförfrågan
med
förfrågningsunderlag och avtal.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2014
förslag till reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal
avseende upphandling av familjerådgivning enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 38.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Familjerättssekreterare Annelie Turesson
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0005

Reviderade kvalitetskrav familjerådgivningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till reviderade kvalitetskrav för
familjerådgivning i Varbergs kommun

-

beslutet inte får verkställas förrän de fackliga förhandlingarna är
avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2013 § 34 att godkänna förslag till
kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun.
I samband med att förfrågningsunderlag och avtal för familjerådgivningen
ska förlängas, föreslås en revidering av kvalitetskraven.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2014
förslag till reviderade kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs
kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 39.
Antecknas till protokollet att de fackliga förhandlingarna inte är avslutade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Familjerättssekreterare Annelie Turesson
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0004

Basrevision - boende med särskild service enligt LSS
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna informationen i tjänsteutlåtande, daterat 9 januari 2014,
rörande basrevision, boende med särskild service enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Basrevision, boende med särskild service enligt LSS har genomförts. Den
sammantagna bedömningen utifrån besöken är att verksamheterna har
angreppsätt för att göra behovs- och riskbedömningar och bemanna
kompetens- och resursmässigt utifrån det. Vidare har de metoder för att
fånga upp och tillgodose de boendes individuella behov. Vid
verksamhetsbesöken uppmärksammades inga allvarliga brister och inga
åtgärder efterfrågades.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 januari 2014 resultatet
av genomförd basrevision på boende med särskild service enligt LSS.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0030

Revidering av plan för kvalitetsrevision 2013-2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
– anta förslag till revidering av plan för kvalitetsrevision våren 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 28 februari 2013 § 31 bland annat att anta
plan för kvalitetsrevision 2013-2014.
Socialnämnden har därefter beslutat den 24 oktober 2013 § 194 att uppdra
till förvaltningen att revidera riktlinjerna för kvalitetsrevision. Med syfte att
klargöra alla verksamheters ansvar och arbete för det systematiska
kvalitetsarbetet. Den antagna planen för kvalitetsrevision behöver därför ses
över.
I avvaktan att ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet
fastställs har förvaltningen tagit fram ett förslag till prioritering av vilka
kvalitetsrevisioner som ska genomföras under perioden februari – maj 2014.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2014 att följande
kvalitetsrevisoner/uppföljningar genomförs under perioden februari – maj
2014:
1. Fördjupad kvalitetsrevison av uppdragsavdelningens uppföljning av beslut
om boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) samt av hälso- och sjukvårdsinsatser inom boende med särskild
service.
2. Uppföljning av kvalitetsrevision, Vissa säkerhetsrutiner inom särskilt
boende och hemtjänst, att rekommenderade åtgärder genomförts.
3. Uppföljning av implementering av kvalitetsdeklarationerna för särskilt
boende och hemtjänst.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Avdelningschefer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-02-20

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 34

11

Dnr SN 2012/0082

Överenskommelse
flyktingbarn

om

platser

för

ensamkommande

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- återta sitt beslut den 23 januari 2014 § 18.
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
- för sin del godkänna överenskommelse med Migrationsverket
”Övergripande överenskommelse”
- för sin del godkänna överenskommelse med Migrationsverket
”Överenskommelse asylplatser”
- för sin del godkänna överenskommelse med Migrationsverket
”Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 23 januari 2014 § 18 att föreslå
kommunfullmäktige att sluta avtal med Migrationsverket angående
mottagande
av
ensamkommande
flyktingbarn.
Därefter
har
Migrationsverket inkommit med reviderade förslag till överenskommelser
gällande mottagande av asylsökande barn och mottagande av barn med
permanent
uppehållstillstånd
samt
förslag
till
övergripande
överenskommelse.
Migrationsverkets nya förslag till överenskommelser innehåller inga
principiella skillnader jämfört med de överenskommelser socialnämnden
beslutade om den 23 januari 2014. Nämnden bör dock riva upp tidigare
fattat beslut och föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya
avtalsförslagen.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 4 februari 2014 att
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna
överenskommelser med Migrationsverket gällande dels en övergripande och
dels två gällande asylplatser och platser för barn med uppehållstillstånd.
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att ta emot ytterligare tre
asylsökande barn (totalt sex platser) och tre barn med permanent
uppehållstillstånd (totalt 11 platser) från och med 1 april 2014. På sikt bör
nya överenskommelser tecknas med Migrationsverket för att uppnå
tilldelningstalet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2014
§ 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Enhetschef barn- och familjeenheten
Avdelningschef uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sammanträdesprotokoll
2014-02-20

12

Sn § 35

Meddelande
Kommunala pensionärsrådet – Protokoll 2013-12-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 36

Kommunala strategier vid marknadsstyrning, omsorg och
relationer – Information
Gustaf Kastberg, Lunds universitet, informerar om rapporten ”Kommunala
strategier vid marknadsstyrning – omsorg och relationer?”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport januari 2014 – Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna socialnämndens månadsrapport för januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för januari 2014 samt nyckeltal för
2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 38

Personalkontinuitet hemtjänst – Information
Helene Ljungqvist, tf. avdelningschef, informerar om de grundläggande
förutsättningarna för personalplanering i hemtjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 39

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under januari
månad 2014 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 3 och
10 februari 2014
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 23 januari 2014 och
6 februari 2014
Individärenden (pärmredovisning)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Lenor Andersson (M) anmäler att de har granskat de
fem senaste besluten, före 2014-01-23, gällande korttidsplatser enligt
socialtjänstlagen.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 41

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

de fem senaste besluten, före 2014-02-20, gällande avslag särskilda
boenden för äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

