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Sn § 139

Information från samhällsutvecklingskontoret
Jan Malmgren, stadsbyggnadsdirektör, informerar om arbetet med
visionsdriven och strategiskt styrd samhällsutveckling.
Strategiska plattformen är Översiktsplan 2010. Översiktsplanen visar
kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska
användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Nu gällande översiktsplan antogs 2010 av kommunfullmäktige. Arbete
pågår med fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet. Planen
innehåller riktning när det gäller kustområdets utveckling av bostäder,
service, infrastruktur samt grön- och vattenområden. Fördjupad
översiktsplan för inlandet kommer att tas fram under hösten.
En av översiktsplanen huvudtankar är att kommunens största utbyggnad
främst ska ske i staden, i serviceorterna eller i samhällena längs
kollektivtrafikstråken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

4

Sn § 140

Ägarsamråd – Varbergs omsorg
Anne-Christine Göransson, kvalitetschef, informerar om Varbergs omsorgs
arbete med personalförsörjning, kompetens, hälsosamt arbetsliv och
sommaren 2016. Varbergs omsorg har cirka 1 500 medarbetare, varav 15 %
män och 85 % kvinnor, medelåldern är 42,6 år. Under år 2015 sökte
Varbergs omsorg cirka 100 tjänster. Sommaren 2016 hade Varbergs
omsorgs behov av cirka 350 sommarvikarier.
Varbergs omsorgs utmaningar för framtiden är att behålla sin personal och
på sikt ytterligare öka den stora andelen med adekvat kompetens,
rekryteringsunderlaget, arbeta med synen på vård- och omsorgsarbete och
friska medarbetare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 141

Öppna jämförelser – Information
Ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 142
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Dnr SN 2016/0187

Digitalt/nyckelfritt låssystem ordinära boende förfrågningsunderlag
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag gällande
upphandling av digitalt/nyckelfritt låssystem för ordinära boenden.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Baspersonal i hemtjänsten, trygghetsteamet samt hemsjukvården använder
idag traditionella nycklar i syfte att komma in till kunder/patienter som har
en beviljad biståndsinsats eller sjukvård i hemmet. Nyckelhanteringen
kräver mycket manuellt arbete vilket är både resurs- och personalkrävande.
Dagens nyckelhantering är inte optimal ur säkerhetssynpunkt och det finns
utrymme för förbättringar. Det finns moderna låslösningar på marknaden
som är både säkrare och effektivare.
Översynen av nyckelhantering sker inom ramen för projektet ”Den mobila
medarbetaren”. Enligt projektdirektivet är syftet att kvalitetssäkra och
effektivisera hanteringen av kundernas nycklar inom hemtjänsten.
Upphandlingen planeras att genomföras under hösten 2016.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 139
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 juli 2016
Anbudsförfrågan inklusive bilagor

Övervägande
En säkrare och mer rationell lösning erhålls för både kund och fastighetsägare som inte behöver lämna ut nycklar till hemtjänsten. Kundens
hemförsäkring påverkas enbart på så sätt att en eventuell tilläggsförsäkring
inte längre behövs.
Förvaltningen föreslår
förfrågningsunderlag.

att

socialnämnden

godkänner

framtaget

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Strateg upphandling Hans-Inge Johansson
Projektledare Caroline Nilsson

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 143
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Dnr SN 2016/0039

Delårsrapport augusti 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för augusti 2016
och översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 fyra
gånger per år.
Tertial-, delår- och årsrapport har sin tyngdpunkt i uppföljning av
verksamheten och de mål som är beslutade både i kommunens budget och i
nämndens eget inriktningsdokument.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 september 2016
Delårsrapport augusti 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 144
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport augusti 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 fyra
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
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 september 2016
Månadsrapport augusti 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 145
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Dnr SN 2015/0155

Yttrande över utställningshandling, fördjupad
översiktsplan för norra kustområdet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 11 augusti 2016
som eget yttrande till samhällsutvecklingskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret, Varbergs Kommun, har tagit fram ett förslag
till fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet, och skickat detta till
socialnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanfattning av utställningshandlingen. I sammanfattningen beskrivs de område/tätorter som finns
med i den fördjupande översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 144
Socialförvaltningens beslutsförslag den 11 augusti 2016
Sammanfattning av utställningshandling, fördjupad översiktsplan för norra
kustområdet

Övervägande
Planområdets orter bör utformas så att människor oavsett ålder, kön eller
funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. God
belysning främjar tillgängligheten för synskadade men är även viktigt för att
förstärka känslan av trygghet.
Det är viktigt att bostadsbebyggelsen planeras med bostäder i olika
storlekar och upplåtelseformer, detta är en förutsättning för en blandad
befolkning. Hyresrätter bör prioriteras i områden som saknar denna form
då alla inte har möjlighet att köpa sin bostad. Korta avstånd mellan
bostäder och service är viktigt för att öka tillgängligheten.
Bostäder, områden, lek- och mötesplatser bör utformas så att de är
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Det går därmed
att minimera kommunens kostnader för framtida bostadsanpassningar.
I de utpekade serviceorterna bör det planeras för bostäder och mötesplatser
för den äldre befolkningen. I Bua finns det behov av trygghetsbostäder
redan i dagsläget och på sikt även i Väröbacka. Det är viktigt att det avsätts
mark i Väröbacka för ett särskilt boende för äldre samt eventuellt även
boende för personer med funktionsnedsättningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 145 forts.
Det är viktigt att kommunen arbetar för en bredbandsutbyggnad i hela
kommunen, även i de områden som ligger utanför tätorterna. Detta är en
förutsättning för att kunna erbjuda välfärdsteknologi. Välfärdsteknologi
kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället
och kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till
ett självständigare liv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 146
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Dnr SN 2016/0155

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 18, 2 - 8 maj
2016.
Antalet rapporterade hemlösa har minskat med 7 personer sedan 2015.
Medelåldern för hemlösa är 43 år. Antalet hemlösa män har minskat med 7
personer och antalet kvinnor är oförändrat från föregående år. 100
minderåriga barn har minst en förälder som är hemlös. De flesta hemlösa
hade sin huvudsakliga inkomstkälla via försörjningsstöd, sjukersättning,
lön från regelbundet arbete.
91,5 % av de hemlösa personerna har tagit del av någon eller några frivilliga
insatser under det senaste året och då i huvudsak insatser i form av
boendeinsatser och boendestöd, ekonomiskt bistånd, insatser mot missbruk
och beroende samt insatser mot psykisk ohälsa. Boendeinsatser har gjorts i
form av hjälp till akutboende, tillfälliga eller långsiktiga boendelösningar.
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna siffra
har ökat med 11 % på två år. Ett annat skäl är att det finns en missbruksoch beroendeproblematik till följt av arbetslöshet, psykisk ohälsa, vräkning
och konflikt i familjen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 143
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 juli 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 147
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Dnr SN 2015/0033

Avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning inom jobbgarantin för
ungdomar med Arbetsförmedlingen 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning inom jobbgaranti för ungdomar med
Arbetsförmedlingen i Varberg för perioden 2017-01-01 – 2017-1231.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 regleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Jobbgaranti för ungdomar gäller unga personer under 25 år som under en
period om 90 kalenderdagar, inom en ramtid av fyra månader, varit
arbetslösa och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Sedan 2007 har kommunen ett etablerat samarbete med
Arbetsförmedlingen gällande verksamhet för de unga inom ramen för
jobbgaranti.
Under 2015 har i snitt 1 ungdom/månad utnyttjat plats inom detta avtal.
För perioden januari – juni 2016 är motsvarande siffra 3
ungdomar/månad.
Ett förslag till avtal för 2017 har upprättats angående högst 50 platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för ungdomar.
Överenskommelsen utgörs i huvudsak av ett standardavtal som utarbetats
av Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 september
2016, § 130
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 augusti 2016
Överenskommelse om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning
inom jobbgaranti för ungdomar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

13

Sn § 147 forts.

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar. Detta
samarbete har fungerat väl, därför ser socialförvaltningen ingen anledning
att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av Arbetsförmedlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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2016-09-22
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Dnr SN 2015/0144

Avtal om platser för funktionsutredningar med
Arbetsförmedlingen 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för funktionsutredningar med
Arbetsförmedlingen i Varberg för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med föreskriften (AMSFS 2000:6) om tillämpningen av
förordningen särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, ska Arbetsförmedlingen enligt § 3 utreda
och dokumentera sökandens funktionshinder.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
funktionsutredningar sedan flera år tillbaka. Det finns tidigare avtal mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har behov av
fasta prövningsplatser där arbetssökande kan pröva och få utvärderat sin
arbetsförmåga. 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.
Under 2015 fanns i snitt 9 pågående funktionsutredningar per månad. För
perioden januari – juni 2016 är siffran 8 pågående funktionsutredningar
per månad.
Ett förslag till samverkansavtal för år 2017 har upprättats angående platser
för funktionsutredningar. Förslaget reglerar hur ansvarsfördelning och
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad
som ska ingå i arbetsförmågebedömningen. Bedömningen syftar till att ge
arbetssökande personer en större kunskap om sina resurser och hinder
samt ge Arbetsförmedlingen information om hur de kan arbeta vidare med
personen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 september
2016, § 131
Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 augusti 2016
Samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen samt Varbergs Kommun
gällande funktionsutredningar 2017

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har
fungerat väl varför förvaltningen anser att samarbetet bör fortsätta enligt
avtal för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 149
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Dnr SN 2014/0171

Avtal om platser för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin med
Arbetsförmedlingen 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin med Arbetsförmedlingen i Varberg för
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 regleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till de personer som stått utanför
arbetsmarknaden en längre tid.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns tidigare avtal
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Under 2015 har i snitt 11 personer per månad varit anvisade till kommunen
inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin. För perioden januari – juni
2016 är motsvarande siffra 12 personer.
Ett förslag till avtal för år 2017 har upprättats angående platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Förslaget reglerar hur
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad
som ska ingå i arbetsträningen. Samarbetet syftar till att erbjuda
långtidsarbetslösa personer en anpassad återgång till arbetslivet.
Arbetsträningens mål är att ge personen ett arbete eller ge ett säkrare
underlag för en fortsatt planering mot arbete.
Verksamheten inom ramen för samarbetet omfattar högst femton deltagare
anvisade till jobb- och utvecklingsgarantin.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 september
2016, § 132
Socialförvaltningens beslutsförslag den 19 augusti 2016.
Anmälan av platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

16

Sn § 149 forts.

Övervägande
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 150

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Dnr SN 2016/0195

Yttrande över remiss - ansvaret för
nutritionsbehandling
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. återremittera ärendet för vidare hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland har arbetat fram ett förslag som innebär ett tydliggörande
av ansvaret för nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvården. Det
innefattar basal nutritionsbehandling som omfattar riskbedömning av
undernäring, ordination av nutritionsprodukter samt specialiserad
nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd.
Förslaget innebär ett tydliggörande av att nutrition är en del av hälso- och
sjukvårdsansvaret samt ska följa principen för hemsjukvårdsöverenskommelsen. Patientkostnaderna ska vara enhetliga, oavsett
huvudman, gemensamt högkostnadsskydd införs och tidigare
subventionsmodell avvecklas. Undantaget är personer på särskilda
boenden, där produkterna ingår i matabonnemanget.
Förslaget är lämnat till kommunen och kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 145
Socialförvaltningens beslutsförslag den 9 augusti 2016
Förslag SärNär - principöverenskommelse och övergripande plan

Övervägande
Redan idag följer nutritionsbehandlingen hälso- och sjukvårdsansvaret
utifrån hemsjukvårdsöverenskommelsen förutom för kosttillägg,
berikningsprodukter och förtjockningsmedel för patienter inom
hemsjukvården och LSS. På särskilda boende är alla produkter inräknade i
matabonnemanget och förslaget är att det även fortsättningsvis fungerar så.
Kommunen är idag ansvarig för den kostnad som överstiger
högkostnadsskydd för sondnäring hos patienter inom hemsjukvård och
LSS. De patienter som har behov av kosttillägg, berikningsprodukter och
förtjockningsmedel, kan endast få det om vårdgivare hos Region Halland
förskriver detta, och de omfattas då av nuvarande högkostnadsskydd.
Processen med förskrivning av dessa produkter är idag omständlig, risk
finns att patienter inte får de produkter de är i behov av. Beslutet ligger helt
hos Regionens vårdgivare. Att det blir möjligt att förskriva de produkter
som behöver användas i kommunens hälso- och sjukvård kan bara ses som
positivt, både för patienten och kommunens tänkta förskrivare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

18

Sn § 150 forts.
Hjälpmedelscentrum i Region Halland har fått ett uppdrag att utarbeta en
modell med förskrivning och distribution av nutritionsprodukter vilket
skulle vara bra ur ett kvalitets- och logistikperspektiv.
Då förslaget stöder den överenskommelse om hemsjukvårdsansvar som
antagits av kommunerna och Region Halland, bör det antas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 151
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Dnr SN 2016/0152

Remiss - Riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstå från att yttra sig över förslaget om Riskgruppsvaccinationer
som särskilda vaccinationsprogram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har utsett Varbergs kommun som remissinstans med
möjlighet att yttra sig över förslaget om Riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet,
om yttrande över remissen, till socialnämnden.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram,
för hela befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper.
Regeringen beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella
vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om
programmen, landsting och kommuner ansvarar för genomförandet.
Befolkningen ska kostnadsfritt erbjudas de vaccinationer som ingår i
programmen.
Bakgrunden till den här remissen är att i samband med den nya reglering
av nationella vaccinationsprogram som trädde i kraft 2013, ska de
vaccinationer för riskgrupper som det sedan tidigare finns
rekommendationer eller motsvarande om, prövas på nytt. I den här
omgången har Folkhälso-myndigheten prövat vaccination mot tuberkulos,
pneumokocker, influensa och hepatit B. För tuberkulos, pneumokocker,
influensa bedömer myndigheten att vaccinen bör införas som särskilda
vaccinationsprogram för riskgrupper. För hepatit B bedömer man att det
bör införas som ett särskilt vaccinationsprogram endast om hepatit B
samtidigt införs i ett allmänt vaccinationsprogram för barn.

Övervägande
Förvaltningen har inga synpunkter på eller tillägg till den bedömning och
de slutsatser som Folkhälsomyndigheten presenterat i beslutsunderlagen
kring särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper.
Förvaltningen bedömer också att påverkan på och konsekvenser för,
socialnämndens verksamhetsområde, är små vid införande av dessa
riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att socialnämnden avstår från
att yttra sig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 152
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Dnr SN 2016/0143

Yttrande över motion från Inger Karlsson (S) om
att snarast se till att det byggs bostäder för
hemlösa
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen från Inger Karlsson (S) om att snarast se till att
det byggs bostäder för hemlösa och överlämna yttrande till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår att socialnämnden inte ska ta ställning
till motionen och därmed även stryka meningen ”Förslaget att bygga
bostäder för hemlösa bör därför avstyrkas” i yttrandet och beslutsförslaget.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
socialnämnden beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
Nej- röst för bifall till Turid Ravlo-Svenssons förslag
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Turid Ravlo Svenssons förslag beslutar socialnämnden bifalla arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Mikael Karlsson (C)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Erik Rask (S)
Olof Andersson (S)
Anders Friebe (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

X
X
X
X
X
X
6

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

21

Sn § 152 forts.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande de hemlösas situation i Varberg. I motionen föreslås att
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta fram bostäder för
de hemlösa. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
Socialnämnden har ansvaret för att ge personer som saknar tak över huvudet boende, och nämnden har i det svar som tidigare lämnats,
socialnämnden den 24 oktober 2013, § 195, bedömt att man tar detta
ansvar och säkerställer att de erbjuds boende.
Då arbetet med att besvara remissen har dragit ut på tiden, beslutade
kommunfullmäktige den 17 maj 2016, § 82, att återremittera ärendet med
hänvisning till att svaret på motionen ska uppdateras eftersom det inte är
aktuellt.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 146
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 augusti 2016
Socialförvaltningens förslag till yttrande den 1 augusti 2016
Motion från Inger Karlsson (S) om att snarast se till att det byggs bostäder
för hemlösa

Övervägande
Bostadsbristen i kommunen är ett problem, framförallt för personer med
beroendeproblematik och skulder, då dessa sällan kan få en lägenhet på den
ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen samarbetar med olika
hyresvärdar för att få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som
hyresgäster på den ordinarie arbetsmarknaden.
Socialförvaltningen redovisar varje år de kartläggningar som genomförs
avseende hemlösa i Varberg. År 2014 fanns det 144 hemlösa personer i
Varbergs kommun. År 2015 var motsvarande siffra 163 och 2016 fanns 156
hemlösa personer enligt den kartläggning av hemlösheten som gjorts i
Varbergs kommun.
Vid den senaste mätningen 2016, har fyra personer rapporterats bo i
husvagn eller på camping. Två personer har angivits som boende i
offentliga utrymmen/utomhus. Samtliga dessa sex personer har erbjudits
vandrarhemsboende, men har tackat nej till detta.
91,5 procent av de hemlösa personerna har tagit del av olika insatser under
2016. Huvudsakligen har dessa insatser varit i form av ekonomiskt bistånd,
insatser mot missbruk/beroende och insatser mot psykisk ohälsa. Att
motverka hemlöshet är en mångfacetterad fråga som berör flera parter. Det
är en fråga för hela kommunen, och berör fler nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Sn § 152 forts.
Socialnämnden har ansvar för att ge personer som saknar tak över huvudet
boende, och gör bedömningen att kommunen tar detta ansvar och
säkerställer att boende erbjuds. Förslaget att bygga bostäder för hemlösa
bör därför avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunledningskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 153

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Dnr SN 2016/0163

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL
för utveckling av kunskapsbaserad socialtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till tillfällig, särskild finansiering (utöver
medlemsavgiften) av nationell stödfunktion på SKL för utveckling
av kunskapsbaserad socialtjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den statliga finansieringen av aktiviteter som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) driver på nationell nivå i syfte att stötta utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Bland
annat gäller detta stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och
stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av
gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och
utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S).
SKL föreslår en egenfinansiering (utöver medlemsavgiften) av en fortsatt
stödfunktion 2017-2018 på SKL som fortsätter arbetet med att ge stöd till
uppbyggnad av NSK-S och utveckling av programråd tillsammans med
landsting och regioner. Stödfunktionen beräknas kosta 3,4 mnkr per år och
föreslås fördelas efter samma princip som medlemsavgiften.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 september
2016, § 147
Socialförvaltningens beslutsförslag den 1 augusti 2016
Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

Övervägande
Som SKL beskriver i sin rekommendation är det viktigt och nödvändigt att
kommunerna samarbetar på nationell nivå för en kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst. Många utvecklingsfrågor vinner på att flera parter
samarbetar och stöder varandra i arbetet. Samverkan i NSK-S är ett bra
exempel på det, vilket bygger på en liknande plattform som den
landstingens samverkan är uppbyggd på. Det underlättar den viktiga
samverkan mellan kommunerna och regionerna/landstingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Sn § 153 forts.
Då kommunerna redan finansierar SKL via en årlig medlemsavgift, borde
kostnaden för detta arbete rymmas inom ramen för denna avgift. För att
inte riskera att det nationella samrådet mellan statliga myndigheter och
regioner/landsting och kommunerna raseras, kan en tillfällig särskild
finansiering (utöver medlemsavgiften) 2017 och eventuellt 2018 accepteras
enligt förslaget. Under denna period är det dock viktigt att skapa
förutsättningar för det fortsatta arbetet inom ramen för medlemsavgiften.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Sveriges kommuner och landsting
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 154
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Dnr SN 2015/0001

Val av ny ledamot och ersättare till arbets- och
planeringsutskottet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. från och med 1 oktober 2016 välja Anders Friebe (S) till ledamot i
arbets- och planeringsutskottet efter Erik Rask (S).
2. välja Olof Andersson (S), att inträda i den ordning
kommunfullmäktige beslutat, som ny ersättare i arbets- och
planeringsutskottet efter Anders Friebe (S).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 2 januari 2015, § 2, att välja Erik Rask (S) till
ledamot i arbets- och planeringsutskottet och Anders Friebe (S) som
ersättare.
Nämnden har att välja ny ledamot för Erik Rask (S) i arbets- och
planeringsutskottet och även ny ersättare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Erik Rask
Anders Friebe
Olof Andersson
Löneavdelningen, Personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Sn § 155

Meddelande
Dnr SN 2016/0221
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2016-09-06 – tillsyn av hem
för vård eller boende för barn och unga, HVB Furets väg
Dnr SN 2016/0223
Beslut från kommunstyrelsen 2016-08-30 § 167 - kommunikationsplan för
flyktingmottagande, integration och inkludering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 156

Övriga ärende
Håkan Strömberg, förvaltningschef, tar upp socialnämndens principer när
det gäller information i flyktingfrågan. Nämnden och förvaltningen
diskuterar principerna.
Lena Persson (L) ställer fråga om Tubberödshusmodellen. Förvaltningen
återkommer i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22
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Sn § 157

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under augusti
månad 2016 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 5 och 12
september 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 1 och 15 september 2016
Beslut under perioden 2016-08-01-2016-08-31 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2016/0019
Datum
2016-09-19

Typ av beslut
Investeringsbeslut –
verksamhetsinventarier Birger
Svenssons väg
2016-07-11
Investeringsbeslut –
verksamhetsinventarier daglig
verksamhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr/motsvarande
SN 2016/0235
SN 2016/0235

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-09-22

Sn § 158
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Madelene Thomsen (M) och Olof Andersson (S) anmäler att de har granskat
de fyra senaste besluten före 2016-08-25, om serveringstillstånd.

Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 159

Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 2016-09-22, om att ej inleda utredning
efter orosanmälan inom barn och ungdom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

