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Dnr SN 2014/0002

Upphandling avseende möbler till boenden för äldre och
personer med funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan
kontraktsvillkor samt kravspecifikation daterat 2 januari 2014

med

- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och upphandlingsavdelningen har tagit fram en
anbudsförfrågan med ramavtalsvillkor gällande inköp av möbler till
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning i Varbergs
kommun.
Upphandlingen avser ramavtal för inköp av möbler och framtagande av ett
standardsortiment till socialförvaltningens enheter. Ramavtalet kommer att
komplettera övriga möbelavtal i Varbergs kommun och gäller för möbler
med speciell funktion.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 januari 2014 förslag till
anbudsförfrågan med kontraktsvillkor samt kravspecifikation daterat
2 januari 2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen
Enhetschef äldre
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 2

Information om trygghetslarm
Förvaltningen informerar om säkerheten när det gäller trygghetslarm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 3

Information - E-hälsa
Andreas Tylenius, regional E-hälsosamordnare, informerar om arbetet med
E-hälsa i regionen som bedrivs av de halländska kommunerna och Region
Halland gemensamt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 4

Information - e-teknik
Anna-Lena Gyllén, IT-utvecklare, informerar om utvecklingen när det gäller
teknik i hemmet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 5
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Dnr SN 2013/0280

Årsrapport 2013 - Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till årsrapport för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur förvaltningen
under 2013 arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges målinriktningar
och strategiska inriktningar samt socialnämnden egna prioriterade mål. I
årsrapporten återfinns även en översiktlig bild av det ekonomiska resultatet
samt en uppföljning av kvaliteten i verksamheten, både ur ett kund- och
utförandeperspektiv.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2014 förslag till
årsrapport för 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 6
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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport december 2013 – Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna socialnämndens månadsrapport för december 2013

-

tabell 1.6, i månadsrapport december 2013, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)/28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden

Sn § 7
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Dnr SN 2013/0280

Socialförvaltningens ofördelade investeringsmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna
förvaltningens
redovisning
av
ofördelade
investeringsmedel för 2013 i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
beslutar
årligen
om
förvaltningarnas
investeringsramar. För att skapa bättre och snabbare hantering av mindre
investeringsbehov får förvaltningarna egna investeringsmedel att förfoga
över. Dessa ofördelade investeringsmedel är tänkta att användas för mindre
investeringsbehov till exempel inköp av inventarier och mindre åtgärder i
lokaler.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2014 hur de
ofördelade investeringsmedlen använts under 2013.
För 2013 var socialförvaltningens ram för ofördelade investeringsmedel
3 mnkr. Under 2013 har drygt 2,4 mnkr använts av de ofördelade
investeringsmedlen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 8
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Dnr SN 2013/0270

Strategi försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

erbjuda personer som uppbär försörjningsstöd prova-påanställningar. Prova-på-anställningarna omfattar en tid på sex
månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader
vid särskilda skäl

-

låta personer med försörjningsstöd studera på gymnasienivå med
bibehållet försörjningsstöd

-

uppdra åt förvaltningen att utifrån arbetsmarknadsuppdraget ansvara
för praktikplatser inom Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden strategiska mål 2013-2015 innefattar att gruppen unga
vuxna med behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser ska
minska för att möjliggöra egenförsörjning. År 2015 är målet att 50 % av de
som haft arbetsmarknadsinsatser ska ha arbete, sysselsättning eller vara i
utbildning.
Förvaltningen har under 2013 arbetat fram en strategi gällande
försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Strategin syftar till att bryta
ner det strategiska målet till operativ verksamhet med prioritet att
möjliggöra och underlätta för personer med försörjningsstöd att ta sig
tillbaka till arbetsmarknaden. Prioriterad målgrupp för strategin är unga
vuxna 16-25 år.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2013 förslag
till en strategi gällande försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.
Strategin innebär dels att personer som uppbär försörjningsstöd och som
inte har möjlighet att få studiemedel får möjlighet att studera på
gymnasienivå med bibehållet försörjningsstöd, dels införande av prova-påanställningar inom kommunens verksamhet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef försörjning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 9
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Dnr SN 2013/0283

Ramprogram olika boendeformer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ramprogram för olika
boendeformer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ett ramprogram utformas för olika boendeformer och ska användas som ett
styrinstrument vid projektering och byggnation. Ramprogrammen tas fram
för respektive boendetyp, exempelvis särskilt boende för äldre och bostad
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med dessa ramprogram är att skapa bra förutsättningar för
ändamålsenliga lokaler.
För att få in synpunkter på hur framtidens olika boendeformer ska utformas
är det viktigt att samverka med så många olika intressenter som möjligt, till
exempel i referens- och fokusgrupper.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 december 2013 att
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ramprogram för olika
boendeformer.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 10
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Dnr SN 2013/0291

Remissyttrande
kommun

-

Lokalförsörjningsplan

för

Varbergs

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

tillstyrka förslaget på Lokalförsörjningsplan för Varbergs Kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2013 att
remittera den av förvaltningarna framtagna lokalförsörjningsplanen till
samtliga berörda nämnder för yttrande.
Planen beskriver dagens fastighetsbestånd och de identifierade insatser och
behov som ligger i framtiden att ta hänsyn till.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 januari 2014 att
socialnämnden tillstyrker förslaget på Lokalförsörjningsplan för Varbergs
kommun.
Förvaltningen har beskrivit de olika typer av boende och lokaler som
socialnämnden hyr för sin verksamhet samt beskrivit de behov av
anpassningar som bedöms vara nödvändiga.
Därmed anser förvaltningen att planen redovisar socialnämndens
lokalbestånd och kommande behov på ett bra sätt och har inga ytterligare
synpunkter att tillföra.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 11
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Dnr SN 2013/0268

Remissyttrande - Samrådshandling till planprogram för
södra Trönninge
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 11 december 2013
som eget yttrande till byggnadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun, har till
socialnämnden för yttrande översänt samrådshandling till planprogram för
södra Trönninge, Varbergs kommun.
Planområdet ligger i Trönninge, cirka 3 km norr om Varbergs stadskärna.
Området omfattar cirka 130 ha och sträcker sig från Pilgatan och
Viskadalsbanan i norr, Göingegården och Himleån i väster till Bolsestugan i
öster och industriområdet Kvarnagården i söder.
Syftet med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för en fortsatt
stadsutbyggnad av Varberg mellan Göingegården och Trönninge.
Programområdet bedöms kunna innehålla cirka 900 bostäder i blandad
upplåtelseform och storlek. Bebyggelsen föreslås variera i höjd från
enplanshus i en våning till flerbostadshus i 5-6 våningar.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 december 2013 förslag
till yttrande. Förvaltningen påpekar i yttrandet att det är viktigt att området
och bostäderna planeras utifrån ett barnperspektiv och med god
tillgänglighet även för personer med olika rörelse- och funktionshinder. I
planområdet är det lämpligt att bygga ett särskilt boende och
trygghetsbostäder för äldre samt att lägenheter avsätts till servicebostäder
för funktionshindrade.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 12
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Dnr SN 2013/0258

Remissyttrande - Varberg visar vägen,
inriktningar för hållbarhetsarbetet 2015-2025

förslag

till

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förslag till yttrande daterat 17 december 2013 så som sitt eget
och överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 november 2013 att
remittera förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg, kallat
”Varberg visar vägen” till nämnderna för yttrande. Inriktningarna är första
steget i processen att ta fram nya hållbarhetsmål som ska börja gälla 2015.
Bakgrunden är att kommunfullmäktiges beslut i september 2012 att ta fram
nya lokala miljömål.
Inriktningarna kommer tillsammans med underliggande mål att ingå i en
strategi för hållbar utveckling. Strategin ska stärka och påskynda
kommunens hållbarhetsarbete. Målsättningen för arbetet är att ge
förutsättningar för ett systematiskt målinriktat genomförande med stort
engagemang och delaktighet.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 17 december 2013 förslag
till yttrande. Förvaltningen har inget att erinra emot förslaget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 13
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Dnr SN 2013/0261

Information - Omvårdnadslyftet
Lena Brosché, avdelningschef, lämnar en lägesrapport när det gäller
omvårdnadslyftet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-01-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 14
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Dnr SN 2012/0030

Uppdrag gällande konkurrensutsättning av dagverksamhet,
anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att
konkurrensutsätta dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet
och korttidsplatser enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller
lagen om offentlig upphandling (LOU).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att förvaltningen
får i uppdrag att utreda förutsättningar för att konkurrensutsätta
dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Beskrivning av ärendet
Med utgångspunkt i kommunens upphandlingspolicy har förvaltningen
aktualiserat frågan om att utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta
verksamheter inom dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet samt
korttidsplatser och trygghetsplatser.
Socialnämnden beslutade 1 februari 2012, § 4, att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda lagen om offentlig
upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller
dagverksamhet för yngre personer med demensdiagnos i tidigt skede.
Dagverksamhet för yngre personer med demensdiagnos ingår som en del av
dagverksamheten i förvaltningen och kommer således att ingå i utredningen
om eventuell konkurrensutsättning av dagverksamheten.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2013 att
nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att
konkurrensutsätta dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet och
korttidsplatser enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 4 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden utan förslag till
beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef äldre
Avdelningschef Varbergs Hälsofrämjande Tjänster
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 15
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Dnr SN 2013/0288

Ungbo
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna informationen i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2014
rörande planerad flytt av Ungbo.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har under hösten 2012 och våren 2013 genomfört
kvalitetsrevisoner av verksamheten vid Åkaren. Revisionerna har bland
annat uppmärksammat olämpligheten att blanda målgrupper såsom sker nu
och att Ungbo bör ligga fristående från vuxen missbruksverksamhet.
Fastigheten på Sannavägen 2 i Tvååker bedöms som lokalmässigt lämplig
för ett nytt ungdomsboende. Kollektivtrafiken till och från Tvååker skulle
möjliggöra upprätthållandet av studier,
praktik, arbete och
fritidssysselsättning. Fastigheten på Sannavägen 2 skulle utgöra en lämplig
lokal avseende antalet lägenheter samt kunna inrymma för berörda
personalgrupper. Genom att samlokalisera ungdomsboendet och personal i
samma fastighet ökar även tillgängligheten till personal för de boende.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2014 information
om planerad flytt av Ungbo.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-01-23
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Sn § 16

Information - Seniormässan
Mats Ericson, kommunikatör, informerar om seniormässan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-01-23
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Sn § 17

Information – Kommunens nya hemsida
Mats Ericson, kommunikatör, informerar om kommunens nya hemsida.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2012/0082

Överenskommelse
flyktingbarn

om

platser

för

ensamkommande

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
- sluta avtal med Migrationsverket i enlighet med förslag till
överenskommelse om asylplatser, bifogat tjänsteutlåtande daterat 17
januari 2014
- sluta avtal med Migrationsverket i enlighet med förslag till
överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd,
bifogat tjänsteutlåtande daterat 17 januari 2014
Socialnämnden beslutar även att
- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har avtal med Migrationsverket om att hålla 11
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst tre platser
avser asylsökande.
Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket
utvidgade möjligheter att anvisa kommun att ta emot asylsökande
ensamkommande barn. Lagändringen träder ikraft den 1 januari 2014.
Varbergs kommun behöver ta emot fler ensamkommande asylsökande barn.
Även mottagandet av antalet barn med permanent uppehållstillstånd
behöver utökas.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 17 januari 2014 att
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna
överenskommelser med Migrationsverket beträffande 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 mars 2014. På sikt bör
nya överenskommelser tecknas med Migrationsverket för att uppnå
tilldelningstalet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef barn- och familjeenheten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
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Dnr SN 2013/0236

Personuppgiftsbiträdesavtal Office 365
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment B116 och
M100) i avtal 77E60680, bifogat tjänsteutlåtande daterat 30
december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tecknat ett avtal med Microsoft om Office 365.
Office 365 är en så kallad molntjänst. Molntjänst innebär att exempelvis
processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantör som
tjänster över Internet.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde. Leverantörer som anlitas för
behandlingen är personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige
som ansvarar för att personuppgiftslagen följs. Enligt 30 §
personuppgiftslagen (PUL) ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.
I avtalet med Microsoft ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet är
Microsofts standardavtal för tjänsten. Eftersom respektive nämnd är
personuppgiftsansvarig måste varje nämnd separat teckna avtal med
Microsoft.
På uppdrag av kommunledningskontoret har en gemensam risk- och
sårbarhetsanalys gjorts av Microsofts avtal. I analysen konstateras att avtalet
uppfyller personuppgiftslagens krav.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 1 oktober 2013 § 363 godkänt
personuppgiftsbiträdesavtalet för sin egen del samt föreslagit respektive
nämnd att göra detsamma.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 december 2013 att
socialnämnden godkänner personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment B116
och M100) i avtal 77E60680. Personuppgiftsbiträdesavtalet redovisas i
bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2014,
§ 15.
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Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Servicenämnden
Kommunledningskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-01-23

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 20

Meddelande
Dnr SN 2013/0171
Socialstyrelsen – Beslut
värdighetsgarantier 2013

om

prestationsersättning

för

lokala

Sveriges Kommuner och Landsting - Information om statliga
stimulansmedel i överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård
Dnr SN 2013/0239
Kommunstyrelsen 2013-12-17 - § 231 Näringslivsstrategi för Varbergs
kommun
Dnr SN 2013/0265
Revisionsrapport – Granskning av samverkan och boendeplanering mellan
socialnämnden och det kommunala bostadsbolaget
Kommunala handikapprådet – Protokoll 2013-11-12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 21

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
december månad 2013 redovisas.
Protokoll från
13 januari 2014

arbets-

och

över

delegationsbeslut

planeringsutskottets

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 19 december 2013,
9 januari 2014 och 16 januari 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Erland Linjer (M) och Göran Ericsson (S) anmäler att de har granskat de
fem senaste besluten, före 2013-12-19, gällande avslag boendestöd.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 23

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

de fem senaste besluten, före 2014-01-23, gällande korttidsplatser
enligt socialtjänstlagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

