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Dnr SN 2016/0252

Upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder
och skor för vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från AB Ingvar Ekdahl avseende varugrupp 1 och 2 samt
varugrupp 3 gällande upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder
och skor för vård och omsorg.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen köper idag yrkeskläder och skor för cirka 1 000 000 kr
per år via avtal som samtliga löper ut den 2 juni 2017. Detta innebär att nya
avtal måste upphandlas inför 1 juli 2017.
Denna upphandling omfattar:
Varugrupp 1 - Ytterkläder för vård, omsorg och hantverk, 12 olika produkter
Varugrupp 2 - Skor för vård och omsorg och hantverk, 3 olika produkter
Varugrupp 3 - Inomhuskläder för vård, omsorg och assistans, 18 olika produkter
Upphandling av behovet har nu genomförts och fem anbud har inkommit.
Ramavtal tecknas på 4 år och avtal föreslås tecknas med en av
anbudsgivarna. Avtalsstart planeras till den 1 juli 2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 123
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 maj 2017
Upphandlingsrapport med bilaga den 18 maj 2017

Övervägande
Samtliga idag efterfrågade typer av yrkeskläder och skor har tagits med i
denna upphandling vilket garanterar en god kostnadskontroll framöver
samt en god kvalitetsnivå genom ställda krav på produkterna.
Krav på strategiska viktiga produkter framförallt avseende vattentålighet
(regnställ, skaljackor, parkas) och tvätt i 60 grader (Arbetskläder inom vård
och omsorg) uppfylles via det nu upphandlade sortimentet. Genom denna
upphandling erhålls även möjlighet till utprovning, beställning och
returhantering via bemannad butik i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Strateg upphandling
Avdelningschef Varbergs omsorg
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Dnr SN 2017/0052

Budget 2018
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar driftbudget 2018, långtidsplan
2019-2022 och Investeringsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport maj 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 två
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
Månadsrapport maj 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Handläggaren
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Dnr SN 2017/0026

Uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens översiktliga redovisning, av uppföljning
och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver, sedan 2015, att kommunfullmäktige för varje
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Enligt lag ska kommunen:
• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat
utförare
• genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i verksamheten
• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som
de lämnar till privata utförare
• tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer
kan välja mellan olika utförare.
Mot bakgrund av kommunallagen uppdrar kommunfullmäktige åt varje
berörd nämnd att med utgångspunkt i programmet ansvara för att utförare
(oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver
verksamheten enligt:
• de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten
• de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner
• i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi
följs upp.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 129
Socialförvaltningens beslutsförslag den 11 maj 2017
Matris, socialförvaltningens uppföljningsmodell

Övervägande
Förvaltningen arbetar systematisk med planering, beställning och
uppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde, såväl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 92 forts.
verksamhet som utförs i egenregi, som verksamhet som utförs av privata
utförare.
För att svara upp mot kravet på allmänhetens insyn arbetar förvaltningen
systematiskt med att synliggöra det kravet i de nya avtal som
ingås.
Förvaltningen tillhandahåller en jämförelsetjänst för kund samt
information i en kundvalskatalog, i de fall enskilda kan välja mellan olika
utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Avdelningschef, uppdragsavdelningen
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Dnr SN 2015/0195

Samordnad rehabilitering, förlängning av
projekt
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förlänga projektet Samordnad rehabilitering under perioden
1 oktober 2017 - 31 december 2018.
2. finansiera projektet genom att belasta socialnämndens resultatreserv
med 800 000 kr, under projektperioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 24 september 2015, § 158, att genomföra
projektet Samordnad rehabilitering under perioden 1 oktober 2015 - 30
september 2017 och att finansiera projektet genom att belasta
socialnämndens resultatreserv med 1 200 000 kr, under projektperioden.
Bakgrunden till projektet var att sjukfrånvaron ökat sedan 2013 såväl
nationellt som för Varbergs kommun och för socialförvaltningen.
En trend för socialförvaltningen, likt nationellt, var att sjukfrånvaro med
grund i psykisk ohälsa ökat varför det var och fortfarande är av prioritet att,
tillsammans med övriga aktörer, arbeta med insatser och modeller
anpassade även för den typen av sjukfrånvaro.
Under 2017 stannade den negativa trenden gällande sjuktalen av, man kan
anta att arbetssätten man utvecklat inom projektet haft del av detta.
Då resultaten av projektet hittills varit goda samt utifrån att behov finns av
att ytterligare arbeta med frågan om sjukfrånvaro vill förvaltningen
förlänga projekttiden till 31 december 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 134
Socialförvaltningens beslutsförslag den 30 maj 2017

Övervägande
Då ett av kommunens och socialförvaltningens mål är att vara en attraktiv
arbetsgivare, är sjukfrånvaron en angelägen fråga. Projektet som pågått
sedan 2016 har hittills kunnat visa på goda resultat utifrån att den negativa
trenden med ökande sjuktal har brutits. Det finns dock behov av att
ytterligare arbeta aktivt med frågan och även utöka projektet till att även
omfatta delar kopplat till arbetsmiljö och djupare analys av sjuktalen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 93 forts.
Finansiering föreslås ske genom socialnämndens resultatreserv med 800
tkr för perioden 1 oktober 2017 till 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren
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Sn § 94

Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om personalsituationen i
hemsjukvården under sommaren. Kristina Kjellgren, avdelningschef, svarar
på frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om mat på dagverksamhet. Kristina
Kjellgren, avdelningschef, svarar på frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om vad som händer med de boende på
Åkaren. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga om lediga platser på olika boenden.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Lena Persson (L) ställer fråga om beslut från Inspektionen för vård och
omsorg gällande Vardaga Äldreomsorg. Maria Sjödahl, avdelningschef,
svarar på frågan under § 92.
Erland Linjer (M) informerar om förvaltningens planering gällande
studiebesök på äldreboende utifrån att Turid Ravlo-Svensson (S) lyfte på
arbets- och planeringsutskottet den 12 juni 2017 frågan om att nämnden
borde göra studiebesök och att det borde tas upp snarast för planering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0115

Yttrande över remiss - Betänkandet Svensk
social trygghet i en globaliserad värld
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På regeringens uppdrag har en översyn av försäkringsvillkoren i de sociala
trygghetssystemen genomförts; Svensk social trygghet i en globaliserad
värld (SOU 2017:5). Definitionen av sociala trygghetssystem innefattar
socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring. Även en
översyn av socialavgifterna i perspektivet rörlighet över gränserna har
ingått.
Utredaren föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett
tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande
personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.
I det tilläggsdirektiv som utredningen fått tydliggörs att det bör vara ett
krav att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång till svenska
bosättningsbaserade förmåner.
Varbergs kommun är remissinstans och socialnämnden ska lämna yttrande
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 130
Socialförvaltningens beslutsförslag den 9 maj 2017
Svensk social trygghet i en globaliserad värld – SOU 2017:5,
sammanfattning från rapporten

Övervägande
Rapporten som helhet ger en överskådlig bild av de system som styr den
sociala tryggheten i Sverige och behov av förändringar som kan finnas.
Samtidigt saknas delvis perspektivet kring hur de förslag som läggs fram, i
en förlängning kan komma att påverka kommunernas ansvar och insatser.
Det är viktigt att detta tas med i det fortsatta arbetet utifrån rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/0297

Yttrande över motion om att demensboende
modell Hattstugan startas upp i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Palmelid (SD) föreslår att socialnämnden beslutar tillstyrka
motionen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Johanna
Palmelids förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar enligt arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Johanna Palmelids förslag.
Med 12 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 1 nej-röst
för Johanna Palmelids förslag beslutar socialnämnden enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Lena Persson (L)

X

Björn Jonasson (KD)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Olof Andersson (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

X

Johanna Palmelid (SD)
Summa

Justerandes signatur

X
12

1

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige gällande demensboende modell ”Hattstugan”. I
motionen föreslås att demensboende modell ”Hattstugan” startas upp i
Varbergs kommun. I motionen förs tre olika förslag fram:
• Modellen införs i en befintlig lokalitet under begränsad tid, samt
därefter utvärderas.
• Modellen testas i befintlig lokalitet i kommunens ytterområde, samt
utvärderas efter erforderlig tid enligt praxis.
• Modellen införs i nybyggd byggnad för ändamålet någonstans i
kommunen, samt utvärderas enligt praxis.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 131
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 maj 2017
Motion om att demensboende modell Hattstugan startas upp i Varberg

Övervägande
Utvecklingen av insatser för personer med demenssjukdom är ett viktigt
område. Socialnämnden har därför beslutat den 20 april 2017, § 59 att
arbetet för att utveckla vård och omsorg för personer med demens ska
bedrivas som ett övergripande projekt i flera sammanhållna delar:
• En satsning på ett tvärprofessionellt resursteam demens
innehållande såväl legitimerad personal som undersköterskor m.m.
Detta team ska arbeta på bred front med kontinuerlig
kunskapsspridning både till personalgrupper samt genom coaching i
individärenden. Målgruppen ska vara personal och anhöriga i
ordinärt boende, särskilt boende, på dagverksamhet, för att få ett
lärande i hela organisationen.
• Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, beteendemässiga
och psykiska symtom, ålder m.m.
• Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga genom
utveckling av dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt
fokus på yngre personer med demens.
Socialnämnden vill utveckla vård och omsorg för personer med demens på
bred front och projektet ska pågå 2017 – 2019, och som framgår ovan är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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boende en del av det. Arbetet ska utgå från nationella riktlinjer med fokus
på personcentrerad vård. Erfarenheter och lärande har inhämtats, och
ytterligare erfarenhet kommer att inhämtas från ett flertal ställen i landet.
Hattstugan är ett av de ställen som arbetar med fokus på personcentrerad
vård, och därmed intressanta för utveckling av insatser för personer med
demenssjukdom. Företrädare för Hattstugan är därför inbjudna att föreläsa
för förvaltningen under hösten.
Fortsatt utvecklingsarbete kommer att ge svar på hur verksamheten ska
utvecklas och vilka modeller socialnämnden bör satsa på. Detta
processarbete är viktigt och ska ge förslag på hur de olika insatserna ska
formas, och hur de kommer att påverka varandra. Att redan nu besluta om
en specifik modell för boende för personer med demenssjukdom skulle vara
att förekomma utvecklingsarbetet. Socialnämnden föreslår därför att
motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 97
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Dnr SN 2017/0103

Yttrande över motion om att inrätta ett
navigatorcenter för ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande navigatorcenter för ungdomar. I motionen föreslås att inrätta ett
Navigatorcenter i kommunen. Avsikten är att erbjuda allt ifrån
jobbsökaraktiviteter för unga arbetslösa, praktikplatser, vägledningssamtal
till upphandling av utbildningar som gör ungdomar anställningsbara.
I motionen yrkas att
• förutsättningarna för att starta upp ett Navigatorcenter i Varbergs
kommun utreds
• om det är möjligt att genomföra, berörda förvaltningar får i uppdrag
att starta upp en verksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen
och övriga lämpliga aktörer.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskottets protokoll den 12 juni
2017, § 132
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 maj 2017
Motion om att inrätta ett navigatorcenter för ungdomar

Övervägande
Motionen tar upp en angelägen frågeställning om vikten av att ungdomar
kommer ut i arbete eller studier. Det är en fråga som socialnämnden och
kommunen arbetar aktivt med. Sedan motionen lämnades in 2013, har flera
olika insatser startats, och de bygger på samarbete mellan flera olika parter
– arbetsförmedlingen (AF), barn- och utbildningsförvaltningen (BUF),
socialförvaltningen (SOC) samt Centrum för livslångt lärande (CLL).
Socialnämnden fick ansvar för arbetsmarknadsfrågor 2012, och
förvaltningen har efter det byggt upp en struktur för att arbeta med dessa
frågor. Arbetscentrum arbetar med att lotsa och matcha personer med
behov till insatser utifrån utbud, personliga önskemål och förutsättningar. I
detta uppdrag ingår även gruppen unga som behöver stöd med yrkesval och
inträde på arbetsmarknaden samt arbetslösa som vill ha hjälp med yrkesval
och företagskontakter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samarbete mellan de olika parterna har även resulterat i olika satsningar
som Steget vidare, PSYNK (Psykisk hälsa – synkronisering av insatser i
skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård) samt DUA (Delegation för Unga
i Arbete).
De parter som ingår i samverkan kring de målgrupper som nämns i
motionen anser att samarbetet fungerar mycket bra och ger resultat.
Siffrorna för ”öppet arbetslösa ungdomar + program” (18-24 år) har sjunkit
mellan 2016 och 2017, från 266 till 227, vilket kan ses som en effekt av de
insatser som genomförts i samverkan.
Samarbetet fortsätter och AF, BUF, SOC och CLL ser inte att det behövs
någon ytterligare samarbetsyta än den som redan byggts upp.
Socialnämnden föreslår utifrån detta att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-06-22
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Sn § 98

Meddelande
Dnr SN 2017/0005
Svar till Arbetsmiljöverket, inspektion första linjens chefer
Dnr SN 2017/0142
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 1 juni 2017, föreläggande
mot Vardaga Äldreomsorg AB
Kommunfullmäktige den 23 maj 2017, § 103 – Strategiskt styrdokument
inför budget 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 99

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 29 maj
och 12 juni 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 1 juni, 8 juni och 15 juni
2017
Beslut under perioden 1 maj 2017 – 31 maj 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 7 juni 2017,
för perioden mars – juni 2017
Förteckning över övriga beslut för juni 2017 – Dnr SN 2017/0035
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 100

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 22 juni 2017, gällande försörjningsstöd,
bifall.
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