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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport november 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för november 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 230
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Dnr SN 2013/0280

Årsrapport 2013
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar årsrapport för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0151

Plan för insatser inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta plan för insatser inom äldreomsorgen

- uppdra åt förvaltningen att följa upp planen årligen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Ensolution AB analyserat utfallet i
kostnad per brukare (KPB) samt sammanställt prognoser för framtida behov
inom äldreomsorgen.
Förvaltningen har saknat en modell för långsiktig planering för målgruppen
framför allt avseende analys av befolkningsutveckling och framtida
boendebehov. Utifrån analyser av utfallet i kostnad per brukare (KPB) och
befolkningsprognosen gör förvaltningen en plan för framtida behov inom
äldreomsorgen.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2013 förslag
till ”Plan för insatser inom äldreomsorg”.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 247.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0152

Plan för insatser till personer med funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta plan för insatser till personer med funktionsnedsättning

- uppdra åt förvaltningen att följa upp planen årligen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Ensolution AB utarbetat en modell för
att beräkna behov hos personer med funktionsnedsättning.
Personer med funktionsnedsättning har ofta komplexa behov och beviljas
ofta mer än en insats. Förvaltningen har saknat en modell för strukturerad
och långsiktig planering för målgruppen. Förvaltningen har nu utarbetat en
modell för att beräkna behov hos personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2013 förslag
till ”Plan för insatser till personer med funktionsnedsättning”.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 248.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0024

Uppdrag - följa upp verksamheternas arbete med
egenkontroll under hösten 2013, Kvalitetsrevision Åkaren
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna informationen i tjänsteutlåtande daterat 12 november 2013
rörande kvalitetsrevision av insatserna kring verksamheten vid
Åkaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det har vid tidigare kvalitetsrevisioner, under 2012 och 2013,
uppmärskammats brister kring insatserna vid Åkaren (Ungbo,
utredningsplatser, akutboende), främst gällande informationsöverföring,
samverkan och dokumentation. Verksamheterna har arbetat med att komma
tillrätta med bristerna. Kvalitetsavdelningen följde, på begäran av nämnden,
upp respektive verksamhetsåtgärder under våren 2013. Då en del arbete
återstod beslutade socialnämnden den 23 maj 2013 § 103 att uppdra åt
kvalitetsavdelningen att följa upp de berörda verksamheternas arbete med
egenkontroll under hösten 2013.
Vid den kvalitetsrevision som genomförts under oktober – november 2013,
framgår att en del brister kvarstår men att verksamheterna nu kommit längre
i arbetet med att åtgärda dem. Kvalitetsavdelningen gör bedömningen att
såväl beställare som utförare nu vidtar adekvata åtgärder för att komma
tillrätta med påpekade brister.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 12 november 2013
information rörande kvalitetsrevision av insatserna kring verksamheten vid
Åkaren.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2013
§ 235.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-12-19

8

Sn § 234

Socialstyrelsens rapport
äldreomsorgen"

"Vad

tycker

de

äldre

om

Ann-Louise Brolin, utvecklingsledare, informerar om Socialstyrelsens
rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 235
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Dnr SN 2013/0275

Uppföljning av intern kontrollplan 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2013 och
förslag till åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 7 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Socialnämnden fastställde
den 28 februari 2013 § 31 intern kontrollplan för 2013.
Den interna kontrollen inom socialnämndens verksamhetsområde har
genomförts och granskningsrapporter har upprättats.
Granskningen av procapitastödda handläggningsrutiner har visat att det
varierar mellan de olika enheterna inom uppdragsavdelningen huruvida det
finns upprättade rutinbeskrivningar och hur väl dessa följs.
Inom området avgifter och taxor har framkommit att rapporteringsrutinen
från utförare till uppdragsavdelningen behöver ses över.
Inom området personlig assistans har kontroll gällande inrapportering av
timmar från utförare till uppdragsavdelningen samt kontroll av
inrapportering till Försäkringskassan från den assistansberättigade gjorts.
Båda kontrollerna visar på behov att utveckla de nuvarande rutinerna för att
ytterligare förbättra hanteringen.
Granskningen av hantering av privata medel i kommunens boenden har
visat att det finns en ny rutin som inte är implementerad i alla verksamheter.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 november 2013
uppföljningen av intern kontrollplan 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 251.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef ekonomiavdelningen
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 236
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Dnr SN 2013/0212

Yttrande över policy och riktlinjer avseende representation
och sponsring
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 25 oktober 2013 som sitt
eget yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 september 2013 § 307 att
ge nämnder och bolagsstyrelser möjlighet att yttra sig över förslag om
policy och riktlinjer avseende representationsbidrag och sponsring.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 25 oktober 2013 förslag
till yttrande över policy och riktlinjer avseende representationsbidrag och
verksamhetssponsring. Socialförvaltningen har inte något att erinra mot
förslaget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2013
§ 237.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomiavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0246

Riktlinjer föreningsbidrag - bidrag till föreningar inom
socialnämndens verksamhetsområde
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag, daterade
2 december 2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden beslutade den 25 april 2013 § 75 att ge förvaltningen i
uppdrag att omarbeta och förtydliga kriterier och riktlinjer för hantering av
framtida föreningsbidrag.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2013 förslag
till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag att gälla från och med
bidragsåret 1 juni 2014 - 31 maj 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 252.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef ekonomiavdelningen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Ekonom Bengt Gabrielsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 238
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Dnr SN 2012/0030

Uppdrag gällande konkurrensutsättning av dagverksamhet,
anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser
Socialnämnden beslutade den 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.
Uppdraget gavs i samband med att socialnämnden beslutade om att starta en
dagverksamhet inriktad mot yngre personer med demensdiagnos.
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.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 253 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden för diskussion.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-12-19

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 239
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Dnr SN 2011/0269

Avtal mellan socialnämnden och Varbergs Föreningsråd
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Varbergs Föreningsråd för år 2014 –
2016.

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden ska godkänna förslag till avtal
med Varbergs Föreningsråd för år 2014 – 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett etablerat samarbete med Varbergs Föreningsråd.
Föreningsrådet är en ideell förening som ägs av föreningslivet. Syftet med
Föreningsrådet är att kunna erbjuda anställningar inom föreningslivet för
personer som är arbetslösa och har någon form av arbetsnedsättning som
berättigar till lönebidrag. De erbjuder också feriearbetande ungdomar platser
i medlemsföreningarna, möjliggör att ungdomar som är dömda till
ungdomstjänst får platser i medlemsföreningarna samt medverkar till att
ordna arbetspraktikplatser i medlemsföreningarna.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 2 december 2013 § 231 att
återremittera ärendet för fortsatt beredning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet igen den 9 december
2013 § 243 och beslutade att återremittera ärendet för revidering av
underlaget.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 december 2013
revidering av underlagen och föreslår att socialnämnden ska godkänna
förslag till avtal med Varbergs Föreningsråd för år 2014-2016. Förslag till
avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Föreningsråd
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2013/0274

Ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen gällande
våld i nära relation
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Socialstyrelsen gällande utvecklingsmedel
2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående samt
våldsutövare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen har gett kommunerna möjlighet att ansöka om
utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående samt
våldsutövare.
Förvaltningen ser ett behov av en generell kompetenshöjning bland
förvaltningens medarbetare samt specialistutbildning för utvalda
medarbetare.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 november 2013
ansökan om utvecklingsmedel till Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för
våld av närstående samt våldsutövare.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 244.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 241
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Dnr SN 2013/0253

Begäran om förstudie för ombyggnation av Ankarskolan till
lokaler för daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt planeringskontoret att genomföra en förstudie för
ombyggnation av Ankarskolan till lokaler för daglig verksamhet

-

säkerställa projektkalkyl för ovanstående
investeringsbudget 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

projekt

inför

Delar av daglig verksamhet har idag sina lokaler i kommunägda fastigheten
Mandarinen. Planeringskontoret har meddelat att verksamheten inte kan
vara kvar i lokalerna då fastigheten ska rivas. Detaljplanen har ändrats och
området ska bebyggas med bostäder.
Med anledning av ovanstående beslutade socialnämnden den 26 november
2012 § 239 att uppdra åt förvaltningen att utreda alternativa lokaler för delar
av daglig verksamhet. Ärendet har därefter diskuterats i arbets- och
planeringsutskottet den 21 januari 2013 § 18, 15 april 2013 § 80 och
2 december § 233.
Förslaget är att flytta verksamheten på Mandarinen till Ankarskolan i
Träslövsläge. När den nya Ankarskolan står färdig i januari 2016 kan vissa
delar av de gamla lokalerna byggas om till lokaler för daglig verksamhet.
Förvaltningen har arbetat med en idéskiss tillsammans med representanter
från verksamheten och FUB och bedömningen är att förslaget på
ombyggnation av Ankarskolan stämmer väl överens med verksamhetens
behov.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 december 2013 att
socialnämnden beslutar att uppdra åt planeringskontoret att genomföra en
förstudie för ombyggnation av Ankarskolan till lokaler för daglig
verksamhet samt att säkerställa projektkalkyl för ovanstående projekt inför
investeringsbudget 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 249.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 242
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Dnr SN 2013/0220

Yttrande över remiss - Ansvarsfördelning för IS/IT i
Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltnings förslag till yttrande i tjänsteutlåtande daterat
22 november 2013 och översända det till kommunstyrelsens
arbetsutskott såsom sitt eget och föreslå att kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterar ärendet för fortsatt beredning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2013 § 335 att
ge berörda nämnder möjlighet att yttra sig över förslag till ansvarsfördelning
för IS/IT i Varbergs kommun.
Dokumentet ”Ansvarsfördelning för IS/IT i Varbergs kommun” beskriver
ett förslag till ansvarsfördelning som har tagits fram av IT-styrgruppen.
Förvaltningen anser att det är bra att detta initiativ att förtydliga
ansvarsfördelningen
inom
IS/IT
organisationen
har
tagits.
Ansvarsfördelningen fyller ett viktigt behov som pekades ut under
kartläggningen av förvaltningarnas synpunkter på och behov av, stöd från
den kommunövergripande IS/IT verksamheten.
Förvaltningen anser att ”Ansvarsfördelning för IS/IT i Varbergs kommun”
är skriven på en alltför övergripande nivå och behöver förtydligas
framförallt när det gäller beredningsgruppens ansvar och uppdrag. För att
skapa delaktighet och förbättrat samarbete över förvaltningsgränserna bör
beredningsgruppens syfte breddas, förtydligas och ges ett ökat mandat.
Några ytterligare förtydliganden i beskrivningen av ansvarsfördelningen och
beslutsmandatet kring de andra rollerna hade också varit önskvärt.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 november 2013 förslag
till yttrande över ansvarsfördelning för IS/IT i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2013
§ 250.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 243
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Dnr SN 2012/0048

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – tillsyn av
Fenix HVB
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 19 november 2013,
gällande tillsyn av Fenix HVB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 244

Seniorcenter Storegården, Fogdevägen 1 Tvååker
Helene Ljungqvist, tf avdelningschef, informerar om Seniorcenter
Storegården, Fogdevägen 1 Tvååker.
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Sn § 245

Personuppgiftslagen
Kersti Arvidsson, nämndsekreterare, informerar om personuppgiftslagen.
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Dnr SN 2013/0062

Flyttat lokalansvar för matsalarna på dagcentralerna
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

överföra lokalansvaret för matsalarna i
servicenämnden från och med 1 januari 2014.

dagcentralerna

till

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden ska besluta att överföra
lokalansvaret för matsalarna i dagcentralerna till servicenämnden från och
med 1 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 28 mars 2013 § 61 att uppdra åt förvaltningen
att ta fram förslag till överenskommelse med serviceförvaltningen med
inriktningen att det organisatoriska ansvaret för matsalarna i dagcentralerna
övergår till serviceförvaltningen 1 januari 2014.
Serviceförvaltningen och socialförvaltningen håller på att ta fram förslag till
överenskommelse mellan nämnderna gällande måltider och servering. I
överenskommelsen kommer lokalansvaret för dagcentralerna att regleras.
Det är emellertid betydelsefullt att lokalansvaret övergår till
servicenämnden redan vid årsskiftet och därför föreslår socialförvaltningen
att nämnden beslutar om övergången nu i avvaktan på ”överenskommelse
gällande måltider och servering”.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 16 december 2013 att
socialnämnden ska besluta att överföra lokalansvaret för matsalarna i
dagcentralerna till servicenämnden från och med 1 januari 2014.
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Sn § 247

Information avtal Migrationsverket
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om kommande lagändring
med syfte att ge Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa
ensamkommande flyktingbarn till kommuner.
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Övrigt
Inger Karlsson (S) ställer en fråga avseende verksamheten på särskilt
boende. Kristina Kjellgren, avdelningschef, besvarar frågan.
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Tack
Lena Andersson (M), ordförande, tackar förvaltningen samt socialnämndens
ledamöter och ersättare för arbetet under året och önskar alla God Jul och Gott
Nytt År.

Inger Karlsson (S), vice ordförande, framför å socialnämndens vägnar tack
till ordförande och tillönskar henne God Jul och Gott Nytt År.
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Meddelande
Inspektionen för vård och omsorg – Äldre efterfrågar kontinuitet, Nationell
tillsyn av vård och omsorg om äldre, slutrapport 2013
Dnr SN 2012/0016
Kommunfullmäktige 2013-11-19 - § 130 Revisionsrapport, granskning
avseende skyddad identitet
Dnr SN 2013/0278
Kommunfullmäktige 2013-11-19 - § 138 Taxa för kopior och avskrifter
Dnr SN 2013/0186
Kommunfullmäktige 2013-11-19 - § 144 Budget 2014, ram 2015 och plan
2016
Kommunal – Matlåda, med eller utan samtal?
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Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
november månad 2013 redovisas.

över

delegationsbeslut

Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
2 december och 9 december 2013

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 27 november 2013 och
11 december 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
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Sammanträdesprotokoll
2013-12-19
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Lena Andersson (M) anmäler att hon har granskat de fem senaste besluten,
före 2013-11-21, gällande korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
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Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste besluten, före 2013-12-19, gällande avslag
boendestöd.
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