Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.30

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M) §§ 190-194, 196-210
Susanna Thunberg (C)
Anna-Karin Gustavsson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Erik Rask (S)
Maulo Rivera (S)
Johan Rosander (MP)
Monica Nilsson (KD) § 195

Ersättare –
ej tjänstgörande

Monica Nilsson (KD) §§ 190-194, 196-210
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Magnus Wallinder, avdelningschef §§ 192 - 199, 203
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, §§ 192 - 203
Clary Stark, avdelningschef, §§ 190, 192 - 203
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 191 - 192
Lena Brosché, avdelningschef, sekreterare
Lena Holm, ekonomikontoret, § 190
Christina Patriksson, avtalsutvecklare, § 205
Mats Ericsson, informationsstrateg, §§ 192 - 208
Lill Nilsson, Kommunal, §§ 192 - 208

Utses att justera

Eivor Blomstrand (S)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 28 oktober 2014

Sekreterare

Lena Brosché

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

Eivor Blomstrand

Paragraf

1-24
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 oktober 2014

Datum för anslags
uppsättande

30 oktober 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 190
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Dnr SN 2014/0109

Upphandling avseende köp av personlyftar och lyftselar
Beslut
Socialnämnden beslutar att för
Personlyftar:
• Stationär och fristående stationär lyft: anta anbud från Liko AB
• Mobil uppresningslyft och tillhörande uppresningsväst: anta anbud
från Pernova AB
• Hjullyft: anta anbud från Handicare AB
Lyftselar:
• Lyftsele 1: Toalett/hygiensele: anta anbud från Etac Sverige
• Lyftsele 2: Toalett/hygiensele: anta anbud från Handicare AB
• Lyftsele 3: Lyftsele med delade benstöd – axelhög rygg: anta anbud
från Guldmann Sverige AB
• Lyftsele 4: Lyftsele med delade benstöd – hög rygg: anta anbud från
Handicare AB
• Lyftsele 5: Lyftsele med odelade benstöd-låg/axelhög rygg: anta
anbud från Liko AB
• Lyftsele 6: Lyftsele med odelade benstöd – hög rygg: att anta anbud
från Liko AB
• Lyftsele 7: Amputationssele: anta anbud från Handicare AB
• Lyftsele 8: Amputationssele med hög rygg: anta anbud från
Handicare AB
• Lyftsele 9: Lyftsele med delade benstöd – hög rygg: anta anbud från
Handicare AB
• Lyftsele 10: Lyftsele – formgjuten sits: anta anbud från Handicare
AB
• Lyftsele 11: Lyftsele med delade benstöd – låg rygg: anta anbud från
Guldmann Sverige AB.
Socialnämnden beslutar även att
- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har, på uppdrag av socialförvaltningen samt
Falkenbergs och Laholms kommuner, upphandlat ramavtal för succesiva
avrop avseende personlyftar och lyftselar till såväl hemsjukvård som till
särskilda boenden samt tillbehör och reservdelar till dessa. Vid anbudstidens
utgång har 8 anbud inkommit.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen, ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande
förslag på vilka anbudsgivare som ska antas för olika delar av personlyftar
och lyftselar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 190 forts.
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Dnr SN 2014/0109

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 211.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen, Ekonomikontoret
Enhetschef Henrik Vidarsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 191

Ägarsamråd - Varbergs Omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Varbergs Omsorgs
strategi för arbete med kompetensförsörjning inom verksamhet för personer
med funktionsnedsättning. Information ges även om avdelningens arbete
med personalkontinuitet samt med sjukfrånvaro.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport och månadsuppföljning september 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning
september 2014 och översända den till kommunstyrelsen

för

− godkänna månadsrapporten för september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2014
månadsrapport och månadsuppföljning för september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 193
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Dnr SN 2014/0171

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för år
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det
handlar om riktade insatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden
en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här
förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i
merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt
kommunens kostnader.
Yttrande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Detta samarbete har fungerat väl, därför ser socialförvaltningen ingen
anledning att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av
Arbetsförmedlingen.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 september 2014 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
år 2015. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2014
§ 198.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 194
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Dnr SN 2012/0242

Avtal
med
Arbetsförmedlingen
funktionsutredningar 2015

om

platser

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal om platser för funktionsutredningar att
gälla mellan Arbetsförmedlingen och Socialnämnden i Varberg
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
funktionsutredningar. Det handlar om riktade insatser till personer som är
osäkra på sin arbetsförmåga, har nedsatt arbetsförmåga, andra svårigheter
eller stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar de deltagare
som Arbetsförmedlingen anvisat. Här förbinder sig Arbetsförmedlingen att
ersätta kommunen med månadsbelopp om 5000 kr i merkostnadsersättning
per genomförd bedömning, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader.
Yttrande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har
fungerat väl, därför ser Socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det
förslag till avtal som tagits fram av Arbetsförmedlingen.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 11 september 2014 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om
platser för funktionsutredningar för år 2015. Förslag till avtal redovisas i
bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2014
§ 199.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 195
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Dnr SN 2014/0172

Avtal med Klara i Varberg år 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal mellan Socialnämnden och Klara i
Varberg för år 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Anne Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 erbjuder också
platser för ungdomar som är dömda till ungdomstjänst. Socialförvaltningen
bedömer att det är bra för kunderna att kunna erbjuda flera aktörer som utför
arbetsmarknadsinsatser utöver kommunens egen regi, Arbetscentrum.
Yttrande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Klara i
Varberg. Socialförvaltningen ser en fördel med att ha flera aktörer som kan
erbjuda arbetsmarknadsinsatser. Samarbetet med Klara i Varberg har
fungerat väl varför Socialförvaltningen bedömer att nytt avtal gällande
arbetamarknadsinsatser bör tecknas med Klara i Varberg för 2015.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 11 september 2014 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal med Klara i Varberg för år
2015. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2014
§ 200.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Klara i Varberg
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 196
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Dnr SN 2014/0185

Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med
funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med
funktionsnedsättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för den nationella överenskommelsen för 2014 mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting ”Stöd till en evidensbaserad praktik
för god kvalitet inom socialtjänsten” har man beslutat om fortsatt
utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med
funktionsnedsättning inom ett antal områden. Finansiering sker framförallt
med statliga medel.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014 att nämnden
antar Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med
funktionsnedsättning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 214.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 197
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Dnr SN 2014/0187

Yttrande över remiss - ändring i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om hem för vård eller boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 30 september 2014, som
eget yttrande till Socialstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen avser att upphäva regler om dokumentation och löpande
tillsyn i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om
hem för vård eller boende.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende
omfattar verksamheten vid ett hem för vård eller boende (HVB) som bedrivs
i kommunal eller enskild regi. Författningen är begränsad till att avse
insatsen vid hemmen och omfattar därmed inte socialnämndens ansvar för
personer som tas emot i hem för vård eller boende.
Förändringarna i det nu aktuella förslaget till ändring i SOSFS 2003:20
börjar gälla 1 januari 2015, detta får även påverkan på följande föreskrifter:
• Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation (SOSFS 2006:5) upphör att gälla.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS träder i kraft.
De främsta förändringarna som har skett och som uppdateras i
SOSFS 2014:5 gäller:
- Löpande tillsyn
- Journalföring
- Regler om gallring
- Behandlingsplan
Om ändringarna sker blir resultatet att samtliga dokumentationsregler som
rör handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt
lagstiftningen på socialtjänstens område finns samlade i SOSFS 2014:5.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 30 september 2014 förslag
till yttrande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 217.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 198
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Dnr SN 2014/0201

Yttrande över remiss - förslag till nya riktlinjer för
uteserveringar i Varbergs innerstad
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014,
reviderat 13 oktober 2014 som eget yttrande till
stadsbyggnadskontoret
- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har redovisat förslag till nya riktlinjer för
uteserveringar i Varbergs kommun. Förslaget har skickats ut på remiss till
socialnämnden,
miljöoch
hälsoskyddsnämnden,
hamnoch
gatuförvaltningen, polismyndigheten, räddningstjänsten samt Marknad
Varberg och representant för Varbergs Krögarförening.
Remissperioden är från och med den 30 september till och med den 24
oktober 2014. Socialförvaltningens tillståndsenhet har sedan våren 2013
genom företagslotsen varit delaktig i processen och fått påverka riktlinjernas
innehåll fram till det förslag som nu presenteras.
Yttrande
Socialförvaltningen har under år 2014 föreslagit olika tillägg och
förtydliganden i de olika arbetsmaterial som har presenterats under
framtagandeprocessen. Dessa förslag har beaktats i nu aktuell remissversion
av förslag till nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 216 och beslutade att föreslå socialnämnden att godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014, som eget yttrande till
stadsbyggnadskontoret, med följande tillägg att socialförvaltningen påtalar
vikten av att de nya riktlinjerna möjliggör att en god tillgänglighet kan
skapas på kommunens samtliga uteserveringar samt att riktlinjerna bör
utformas så att man inte försvårar för kommunens restauratörer att
upprätthålla den avgränsning som krävs enligt alkohollagen. För en minskad
risk för langning av alkohol till minderårig är lite högre fasta sidoväggar att
föredra.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014, reviderat
13 oktober 2014 förslag till yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 199
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Dnr SN 2014/0206

Riktlinjer trygghetsbostäder
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen
trygghetsbostäder.

i

uppdrag

att

ta

fram

riktlinjer

för

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 16 juni 2010 § 163 att personer som söker till
trygghetsbostäder ska ha fyllt 80 år för ansökningar till trygghetsbostad
inom tätorten Varberg inklusive Träslövsläge samt ha fyllt 70 år för
ansökningar utanför tätorten Varberg. Socialnämnden beslutade den 24 april
2014 § 77 att fastställa riktlinjer för driftsbidrag till trygghetsboende.
Yttrande
Förvaltningen önskar se över riktlinjerna för trygghetsbostäder utifrån
socialnämndens riktlinjer för driftsbidrag, samt Boverkets krav på att
trygghetsbostäder ska innehas av personer som fyllt 70 år för att bevilja
fastighetsägare investeringsstöd.
I tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2014 föreslås att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för trygghetsbostäder.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 215.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 200
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Dnr SN 2014/0146

Delegering av beslutanderätt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

delegera beslutanderätten, i enlighet med bilaga ”Socialnämndens
delegeringsförteckning” till tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014
delegationen för nyanställda gäller först när närmast överordnad chef
bedömer att den anställde har tillräckliga kunskaper
beslutanderätten som tilldelats en tjänsteman även tillkommer
dennes överordnade chefer
överlåta till förvaltningschefen att göra redaktionella ändringar vid
behov
upphäva delegeringsförteckningen beslutad av socialnämnden 200611-22 §§ 260, 261, senast reviderad 2013-04-25 § 80.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare, eller åt en anställd att fatta beslut på nämndens
vägnar. Ett beslut som är fattat på delegation är i juridiskt hänseende
likvärdigt med ett nämndbeslut och nämnden har inte möjlighet att ompröva
eller återta beslutet. Däremot kan nämnden när som helst återkalla
delegeringsbefogenheten. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.
Yttrande
Det finns behov av att revidera delegeringsförteckningen. Ny lagstiftning
och nya verksamheter har tillkommit, förvaltningsorganisationen har
ändrats. Eftersom nuvarande delegeringsförteckning är åtta år gammal och
har reviderats vid olika tillfällen har förvaltningen sett ett behov av en total
översyn av delegeringen.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014 förslag på
reviderad delegeringsförteckning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 218.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samtliga avdelningschefer
Enhetschefer uppdragsavdelningen
Förvaltningsjurist
Tillståndshandläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 201

15

Dnr SN 2014/0146

Förordnande enligt LVU och LVM
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

förordna personer, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande daterat
22 september 2014, att anta beslut enligt 6, 11, 27 §§ lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt 13 § lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i de fall sociala utskottets
beslut ej kan avvaktas
- förordna personer, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande daterat
22 september 2014, avseende att anta beslut enligt 43 § andra
punkten LVU
- beslutet ersätter socialnämndens beslut 2013-04-25 § 80.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Om socialnämndens beslut enligt 6, 11, 27 §§ lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), 13 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) samt 43 § andra punkten LVU inte kan avvaktas finns
möjlighet för nämnden att förordna särskilt namngivna personer att fatta
beslut. Socialnämnden beslutade om ett sådant förordnande den 25 april
2013 § 80.
Yttrande
Då några av de personer som förordnats att fatta beslut enligt LVU och
LVM har slutat eller bytt anställning behöver förordnandena ses över.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 september 2014 förslag
på ändringar i förordnande enligt LVU och LMV.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 219.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschefer uppdragsavdelningen
Utvecklingsledare uppdragsavdelningen
Förvaltningsjurist

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 202
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Dnr SN 2014/0192

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till Riktlinjer för ekonomiskt
bistånd i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande daterat 6 oktober
2014

-

upphäva Riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av
socialnämnden 2006-10-25 § 235, senast reviderade 2012-12-17
§ 285.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har 25 oktober 2006 § 235 antagit riktlinjer för ekonomiskt
bistånd. Dessa har sedan reviderats 25 februari 2009 § 44 och 17 december
2012 § 285. Riktlinjerna är en vägledning för hur bestämmelserna i
socialtjänstlagen och de allmänna råden från Socialstyrelsen ska tolkas i
kommunen.
Yttrande
Med anledning av att Socialstyrelsen har kommit ut med nya allmänna råd
när det gäller ekonomiskt bistånd behöver riktlinjerna ändras. Vissa mindre
ändringar görs också utifrån förslaget om ändrad delegeringsförteckning.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014 förslag på
ändringar av riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef försörjningsstöd
Handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 203

17

Dnr SN 2014/0197

Sammanträdestider socialnämnden år 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

under 2015 sammanträda klockan 13:30 den 22 januari, 19 februari,
26 mars, 23 april, 21 maj, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 19
november och 17 december, kl. 08:30 den 18 juni,

-

med ändring av arbets- och planeringsutskottets förslag
sammanträda den 18 december 2014, istället för den 2 januari 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden och arbets- och planeringsutskottet har att besluta om
sammanträdestider för 2015. Kommunledningskontoret har rekommenderat
nämnderna att anpassa sina mötestider till kommunstyrelsen för att
underlätta ärendeflödet.
Socialnämndens sociala utskott beslutar själv om sina sammanträdestider.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014 förslag till
sammanträdestider år 2015 för socialnämnden och arbets- och
planeringsutskottet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2014
§ 221.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

18

Sn § 204

Redogörelse kvalitetsrevisioner - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om förvaltningens arbete
med kvalitetsrevisioner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

19

Sn § 205

Riktlinjer för direktupphandling - Information
Christina Patriksson, avtalsutvecklare, informerar om den Riktlinje för
direktupphandling som antagits av Kommunstyrelsen, och förvaltningens
fortsatta arbete med rutiner utifrån riktlinjen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 206

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

20

Dnr SN 2014/0119

Framtidens hemsjukvård - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om det regionala arbetet
med Framtidens hemsjukvård och förvaltningens arbete inför kommande
förändrat ansvar som träder i kraft den 1 januari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

21

Sn § 207

Meddelande
Dnr SN 2013/0072
Patientnämnden Halland – Delårsrapport januari-juni 2014
Varsågod – Information om ägarbyte i Matfabriken i Sala AB
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2014-09-17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

22

Sn § 208

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
september månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets- och
6 oktober och 13 oktober 2014

över

delegeringsbeslut

planeringsutskottets

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 2 oktober och 16 oktober
2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)

Dnr SN 2014/0145

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 209

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

23

Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Monica Nilsson (KD) och Maulo Rivera (S) anmäler att de har granskat de
fem senaste besluten, före 2014-09-25, om att avsluta utredning i
barnärende utan åtgärd.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

24

Sn § 210

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

beslutsskälen för de fem senaste besluten, före 2014-10-23, i
barnärenden som öppnats efter orosanmälan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

