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Sn § 42

Ägarsamråd
Josefin Alström, avdelningschef Varbergs omsorg, informerar om:
• Ekonomiskt utfall 2018 för Varbergs omsorg
• Sjukfrånvaro 2016 - 2018 och resultatet i medarbetarenkäten för
Varbergs omsorg
• Strategier som leder framåt; Värdegrund och varumärke, bemanning
och schemaplanering, plattformar för kompetensutveckling,
hälsofrämjande arbetssätt och välfärdsteknik
• Varbergs omsorgs Utvecklingsplan 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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2019-03-21

Sn § 43
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Dnr SN 2018/0120

Upphandling av ledarskapsutbildning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till Upphandlingsdokument
gällande ramavtal för upphandling avseende ledarskapsutbildning
för socialförvaltningens chefer.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Grunden för en attraktiv arbetsgivare är gott chef- och ledarskap. Som en
del av arbetet med att skapa goda förutsättningar för chefer inom
socialförvaltningen har förvaltningen identifierat ett behov av en långsiktig
utbildningssatsning.
Avtalet ska gälla under fyra år. Utbildningen ska innehålla tre moduler:
Modul A – ”Ledarskapets plattform”
Modul B – ”Det kommunikativa ledarskapet och det medvetna ledarskapet”
Modul C – ”Det utvecklande ledarskapet”.
Total kostnad för fyra år är 3 750 000 kr för samtliga moduler.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 37
Socialförvaltningens beslutsförslag 5 mars 2019
Anbudsinbjudan och Avtalsvillkor med följande bilagor;
Bilaga 1. Kravspecifikation referenter
Bilaga 2. Kravspecifikation Leverantörer
Bilaga 3. Antidiskrimineringsklausul
Bilaga 4. Samarbete SKV
Bilaga 5. Sanningsförsäkran
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 44
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Dnr SN 2016/0293

Byggnation särskilt boende Träslöv
Anna-Karin Kvarnemar, projektledare, samhällsutvecklingskontoret,
informerar om byggnation av nytt särskilt boende i Träslöv. Boende för 60
personer, som även ska innehålla storkök och dagverksamhet. Arbetet med
schaktning startar under mars 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 45

Kvalitetsledning
Kristina Kjellgren, avdelningschef och Ola Viestam, avdelningschef,
informerar om förvaltningens arbete med kvalitetsledning och årshjulet för
kvalitetsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 46
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Dnr SN 2019/0002

Kvalitetsberättelse - patientsäkerhetsberättelse
- 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna informationen i kvalitetsberättelse –
patientsäkerhetsberättelse 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsberättelsen beskriver genomfört kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete samt resultat. Syftet är att beskriva och värdera hur
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten/patientsäkerheten har bedrivits i verksamhetens olika delar och
att synliggöra såväl resultat som utvecklingsbehov.
Genom att patientsäkerhetsarbetet är en inkluderad del, svarar
kvalitetsberättelsen upp mot kravet, enligt 10 § patientsäkerhetslagen
(2010:659), att vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse
varje år.
Externa utförares resultat speglas i kvalitetsberättelsen genom de
uppföljningsresultat som redovisas. Entreprenaderna skriver egna
patientsäkerhetsberättelser som medicinskt ansvariga tar del av och
bedömer utifrån sitt tillsynsansvar.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 50
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 27 februari 2019
Kvalitetsberättelse 2018

Övervägande
När det gäller den övergripande strukturen för det systematiska
förbättringsarbetet har förvaltningen bland annat förnyat hanteringen av
missförhållanden och påbörjat en översyn av avvikelse- respektive
synpunktshanteringen.
Utifrån föregående års kvalitetsarbete och omvärldsbevakning har
förvaltningen valt att långsiktigt fokusera fem perspektiv som ska
genomsyra alla verksamheter: anhörigperspektivet, våld i nära relationer,
barnperspektivet, psykisk hälsa samt funktionsnedsättning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 46 forts.
Viktigt samverkansarbete under året var: trygg och effektiv utskrivning från
slutenvården, att skapa ett lokalt öppenvårdsteam inom missbruk och
beroende samt tidiga insatser för barn och unga. Generellt för regional
samverkan är att ansvar som beskrivs i riktlinjer och överenskommelser
behöver förtydligas och följas upp. Samverkan med närsjukvården, med
tyngdpunkt på läkarmedverkan, är ett förbättringsområde.
Förvaltningen har arbetat vidare med arbetssätt för ökad delaktighet och
individuellt anpassade insatser, utveckling av demensvården samt ökad
patientsäkerhet med särskilt fokus på vårdprevention.
De nationella brukarundersökningarna visar att Varbergs resultat, liksom
tidigare år, övervägande ligger i nivå med riket eller över. Få överklaganden
tillsammans med att majoriteten av domarna utfaller i linje med
förvaltningens beslut visar att rättssäkerheten är hög. Resultat från
nationell undersökning och egenkontroll visar att fortsatt arbete behövs när
det gäller att korta utredningstiderna samt att följa upp individbeslut i tid.
När det gäller vårdprevention är resultaten förbättrade inom minskad
nattfasta, normal nutritionsstatus, munhälsa och minskat antal fall medan
antalet trycksår ökat. För god vård i livets slutskede visar resultatet, inom
lindring av smärta och ångest samt för trycksår, på klar förbättring jämfört
med förgående år. Förbättringsområden här är säkerställande av
smärtskattning och bedömd munhälsa.
Förvaltningens fokus kommande år är att arbeta vidare med att stödja
arbetssätt som utgår ifrån kundens delaktighet, resurser och individuella
mål, från handläggning till utförande av insats. Det ligger också i linje med
förvaltningens arbete med huvudprocesserna; att beskriva dem mer utifrån
ärendets väg, för att skapa värde för kund och använda verksamhetens
resurser effektivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga avdelningschefer
Verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsenheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 47
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Dnr SN 2019/0005

Intern kontrollplan 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2019 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 6 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkra att
resurser används i enlighet med tagna beslut samt att förtroendevalda och
anställda skyddas från oberättigade misstankar. Nämnden ska årligen göra
en intern kontrollplan baserad på en riskkartläggning av moment och
rutiner i verksamheten.
Förvaltningen har tagit fram en plan för intern kontroll 2019.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 49
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 26 februari 2019
Intern kontrollplan 2019
Sammanställning av identifierade risker

Övervägande
Förvaltningen har, utifrån kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, tagit fram en kontrollplan som bygger på
risk- och väsentlighetsbedömningar. Identifierade risker sammanställdes
och utifrån det togs ett förslag till intern kontrollplan fram. Tre
kontrollpunkter har även förts över från föregående års kontrollplan enligt
beslut i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Avdelningschef ekonomi
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2019/0024

Månadsrapport/månadsuppföljning februari
2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för februari
2019 och översända den till kommunstyrelsen
2. godkänna månadsrapport februari 2019 – socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår-och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning två
gånger per år.
Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens
resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till
kommunstyrelsen.
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer
är nödvändiga för att nämnden ska kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag 5 mars 2019
Månadsuppföljning februari 2019
Månadsrapport februari 2019 – socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2019/0043

Projektdirektiv – IBIC som arbetssätt
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. genomföra projektet, införande av Individens behov i centrum som
arbetssätt, under två års tid.
2. finansiera projektet via medel från socialnämndens resultatreserv
med maximalt 1 600 000 kr under projekttiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt för medarbetare som arbetar med vuxna personer oavsett ålder
eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Förvaltningen ser behov av ett införandeprojekt av IBIC som arbetssätt. En
förutsättning för detta är kompetensutveckling kring arbetssätt och att
införa ett stödjande IT-system. Idag används verksamhetssystemet
Procapita inom socialförvaltningen för dokumentation av hela
socialtjänstprocessen. Förvaltningen är i behov av ett IT-stöd som stödjer
medarbetare att arbeta utifrån kundens behov och dokumentera
standardiserat utifrån nationellt fackspråk.
IT-stödet behöver tillgodose behovet av mobilitet genom att till exempel
möjliggöra dokumentation på plats hos kund vilket ger en ökad kvalitet och
säkerhet. Det finns även ett behov av säker digital åtkomst till beslut för
externa utförare. Förvaltningen har också identifierat ett behov av ökad
digitalisering avseende genomförandeplanen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 48
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 4 mars 2019
Projektdirektiv IBIC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef förvaltningsstaben
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 50

Sammanträdesprotokoll
2019-03-21

12

Dnr SN 2018/0281

Yttrande – Samråd om fördjupad översiktsplan
för Veddige
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag 4 februari 2019 som eget
yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, Varbergs
kommun har till socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad
översiktsplan för Veddige.
Veddige med cirka 2 300 invånare är Varbergs kommuns tredje största
tätort efter Varberg och Tvååker. Befolkningsmängden har ökat sedan 1980
med cirka 30 %. Bostadsutbudet i Veddige består främst av villor med
äganderätt men det finns även flerbostadshus med hyresrätter. Veddige har
kommunal service i form av fyra förskolor, F-9 skola, trygghetsboende, två
äldreboenden, mötesplats för äldre och två LSS boende. Det finns
vårdcentral och tandläkarmottagning. Orten har även en mataffär och flera
restaurangverksamheter.
Utmed gamla väg 41, vid Västra Ringvägen och Nygatan finns gång- och
cykelstråk samt till arbetsplatsen Strängbetong utanför samhället.
Bussförbindelserna till Veddige gör det möjligt att ta sig till arbete och
skola. Busstrafiken på helgerna har inte samma turtäthet som på vardagar
och på söndagar finns ingen busstrafik alls. Kollektivtrafiken finns även
som tåg, Veddige har en järnvägsstation som försörjer trafik mellan Borås
och Varberg.
Den fördjupade översiktsplanen för Veddige ska sträva mot en långsiktig
hållbar utveckling genom att:
• möjliggöra en god livsmiljö
• möjliggöra en god företagsmiljö
• värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 42
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 4 februari 2019
Plankarta FÖP Veddige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 50 forts.

Övervägande
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde. En framtida utbyggnation av bostadsbebyggelser,
mötesplatser och grönområden bör utformas så att människor oavsett
ålder, kön eller fysisk möjlighet ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.
God belysning främjar tillgängligheten för personer med synnedsättningar
men är även viktig för att förstärka känslan av trygghet. Bostäder bör
utformas så de är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Det går därmed att minimera kommunens kostnader för
framtida bostadsanpassningar. Socialnämnden är positiv till att det byggs
flerbostadshus med mindre hyresrätter så personer som inte har möjlighet
att köpa sin bostad kan bo på orten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen, Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2018/0282

Yttrande – Samråd om fördjupad översiktsplan
för Rolfstorp och Skällinge
Beslut
Socialnämnden beslutar efter redaktionell ändring att
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag 5 februari 2019 som eget
yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret, kommunstyrelsens förvaltning, Varbergs
kommun har till socialnämnden översänt samrådshandling om fördjupad
översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge.
Rolfstorp och Skällinge utgör tillsammans en av kommunens sex
serviceorter. Dessa är sammantaget kommunens fjärde största serviceort
med totalt cirka 1 200 invånare. Orterna är belägna i kommunens östra
delar, drygt en mil från Varbergs tätort, i nära anslutning till väg 153. Både
Rolfstorp och Skällinge har under de senaste åren haft en positiv
befolkningstillväxt. Skällinge har drygt 600 invånare och Rolfstorp drygt
500 invånare. Däremot har Rolfstorp haft en procentuellt högre tillväxt de
senaste åren.
I Rolfstorp består bostadsutbudet främst av villor, majoriteten av dem är
byggda under 1960 och 1970 talen. Även i Skällinge är den vanligaste
boendeformen villor med äganderätt. I båda orterna finns även
flerbostadshus. Bussförbindelserna utmed väg 153 är goda med cirka 20
avgångar per dag mellan Varberg och Ullared via Rolfstorp. Under helgerna
är turerna något färre. Bussförbindelser mellan Varberg och Karl-Gustav
via Rolfstorp och Skällinge går under eftermiddagar och lördagar. På fredag
och lördagsnätter går det nattbuss från Varberg till Rolfstorp och Skällinge.
Utöver befintliga busslinjer kan även förbeställda resor göras för färd
mellan Skällinge och Rolfstorp till Tvååkers Vårdcentral.
Den fördjupade översiktsplanen för Veddige ska sträva mot en långsiktig
hållbar utveckling genom att:
• möjliggöra en god livsmiljö
• möjliggöra en god företagsmiljö
• värna och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 43

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 51 forts.
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 5 februari 2019
Plankartor FÖP Rolfstorp och Skällinge

Övervägande
Övervägandet berör endast det som ligger inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde. En framtida utbyggnation av bostadsbebyggelser,
mötesplatser och grönområden bör utformas så att människor oavsett
ålder, kön eller fysisk möjlighet ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.
God belysning främjar tillgängligheten för personer med synnedsättningar
men är även viktig för att förstärka känslan av trygghet. Bostäder bör
utformas så de är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Det går därmed att minimera kommunens kostnader för
framtida bostadsanpassningar. Socialnämnden är positiv till att det byggs
flerbostadshus med mindre hyresrätter så personer som inte har möjlighet
att köpa sin bostad kan bo på orten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen, Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 52
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Dnr SN 2019/0006

Yttrande - Motion från Erik Hellsborn (SD) om
att kartlägga utbredningen av hedersrelaterat
våld och förtryck
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motion om att kartlägga utbredningen av hedersrelaterat
våld och förtryck, då arbete med kartläggning redan pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
motverka hederskultur i Varberg, där första steget är att undersöka hur
situationen ser ut och hur utbredd denna kultur är. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att göra en kartläggning av hedersrelaterat
våld och förtryck i Varbergs kommun. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 46
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 25 februari 2019
Motion från Erik Hellsborn (SD) om att kartlägga utbredningen av
hedersrelaterat våld och förtryck

Övervägande
Socialnämnden har i uppdrag att erbjuda stöd och skydd till personer som
utsätts för våld i nära relationer, vilket även innefattar hedersrelaterat våld
och förtryck. Det finns en rutin för hur dessa ärenden ska hanteras,
gällande såväl utredning som stöd och behandling till de personer som
utsätts för, utövar och/eller bevittnar våld i nära relationer.
För att arbetet ska bedrivas på bästa sätt, sker en samverkan såväl internt
inom förvaltningen som externt med andra professioner och
frivilligorganisationer som kommer i kontakt med dessa personer.
Inom uppdragsavdelningen finns en grupp med särskilt fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck. Deras arbete syftar till att vidareutbilda
personal för att uppnå en ökad kunskap inom området hedersrelaterat våld
och förtryck så att personalen ska kunna uppmärksamma och agera i denna
fråga. Målet är att många aktörer ska ha kunskap om problematiken och
kunna uppmärksamma de individer som har behov av stöd och hjälp, samt
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att säkerställa att de rutiner som upprättats är aktuella och väl kända inom
kommunens olika delar.
Socialförvaltningen har även en samordnare för våld i nära relationer. En
del av uppdraget är att hålla samman det arbete som sker på förvaltningen
och att sprida kunskap inom och utanför förvaltningen.
Samordnaren ingår även i länsstyrelsen Hallands övergripande nätverk
kring våld i nära relation, i vilket frågan om hedersrelaterat våld och
förtryck ingår. På uppdrag av länsstyrelsen genomförs under januari-mars
2019 en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i de Hallands
olika kommunernas socialtjänst.
Då arbete med att kartlägga våld i nära relationer, i vilket hedersrelaterat
våld och förtryck ingår, redan pågår i samarbete med Länsstyrelsen och
övriga kommuner i Halland, anser socialnämnden att motionen ska
avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2019/0007

Yttrande - Motion från Erik Hellsborn (SD) om
att polisanmäla ensamkommande som har ljugit
om sin ålder
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motion om att polisanmäla ensamkommande som har
ljugit om sin ålder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med
förslag om polisanmälan av ensamkommande som har ljugit om sin ålder. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Varbergs kommun
polisanmäler alla ensamkommande som ljugit om sin ålder för brott mot
bidragsbrottslagen och att kommunen återkräver felaktigt utbetalda bidrag
och/eller ersättningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 11 mars 2019, § 47
Socialförvaltningens beslutslutsförslag 25 februari 2019
Motion om att polisanmäla ensamkommande som har ljugit om sin ålder

Övervägande
All handläggning av ärenden ska ske i enlighet med gällande lagstiftning
och utifrån en individuell bedömning. Enligt Bidragsbrottslag (2007:612)
ska kommuner göra anmälan till polismyndighet eller till åklagarmyndighet
om det kan misstänkas att ett brott har begåtts. Lagen omfattar bidrag,
ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska
förmåner). Anmälan ska göras när det finns skäl att anta att ett brott
begåtts. Beslut om att eventuellt göra anmälan är delegerat av
socialnämnden till enhetschef. Förvaltningen har utarbetade rutiner för
detta uppdrag.
Övrigt stöd till de ensamkommande barn och ungdomar som placerats i
Varberg ser kommunen som ett fortsatt stöd på Migrationsverkets uppdrag.
Ensamkommande barn och unga ska i detta sammanhang behandlas som
varje annan individ som fått bidrag i enlighet med socialtjänstlagen. Enbart
det faktum att en ensamkommande fått sin ålder uppskriven innebär inte
att ett brott mot bidragsbrottslagen är begånget.
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Ett generellt beslut att polisanmäla ensamkommande barn och unga som
får sin ålder uppskriven, strider därmed mot principen att individuella
bedömningar alltid ska göras. Socialnämnden föreslår därför att motionen
bör avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Verksamhetsbesök 25 april 2019
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om verksamhetsbesök 25
april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2019/0055

Hantering av ärende inom familjerätten
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. begära att kommunstyrelsen utser en extern utredare, som kan
genomlysa socialnämndens hantering av barnrättsärenden med
anledning av synpunkter på brister i desamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår socialnämnden besluta om begäran att
kommunstyrelsen utser en extern utredare, som kan genomlysa
socialnämndens hantering av barnrättsärenden med anledning av
synpunkter på brister i desamma.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om nämnden ställer sig bakom förslaget och
konstaterar att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utifrån vårdnadsmål som har uppmärksammast i media och skrivelse med
synpunkter från Turid Ravlo-Svensson (S) till socialnämnden och
kommunstyrelsen föreslår Erland Linjer (M) att nämnden framställer
begäran till kommunstyrelsen om extern utredare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Övriga ärende
Marie Lindén (V) ställer fråga om tolkningen av kommunfullmäktiges
beslut 18 december 2018, § 276, om att tillföra socialnämnden 548 000 kr
av det tillfälliga stödet till kommuner för ensamkommande unga
asylsökanden med flera som staten delat ut till kommuner 2018 och medge
att socialnämnden kan tillämpa 4 kap. 2 socialtjänstlagen (2001:453) för
individuell prövning av ekonomiskt bistånd till unga vuxna. Maria Sjödahl,
avdelningschef, svarar på frågan.
Turid Ravlo-Svensson (S) tar upp socialnämndens beslut 21 februari 2019,
§ 35, om att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på
placeringar av kommande särskilt boende utifrån demografi och
planprogram. Turid påpekar att det finns en motion om att bygga ett
äldreboende i Bua hamn som socialnämnden avstyrkte 28 januari 2018 och
som kommunstyrelsen vid sin behandling av ärendet, beslutade att
återremittera. Erland Linjer (M), ordförande, svarar på påpekandet.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om Karl Nordströms väg 15. Maria
Sjödahl, avdelningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 4 och 11 mars 2019
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 21 februari, 5 mars, 7 mars
och 21 mars 2019
Beslut under perioden 1 februari 2019 – 28 februari 2019 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, 20 mars 2019
- Dnr SN 2019/0014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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