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Sn § 160

Tema utveckling hemsjukvården –
Läkarmedverkan och Tidig Rehab
Läkarmedverkan

Inom den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre har regeringen
ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting, en
sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Projektet
Läkarmedverkan i hemsjukvården är en av de satsningar som Halland gjort
inom Rätt vård och omsorgsnivå.
Maria Dymne, enhetschef, informerar om projekt läkarmedverkan i
Varbergs kommun. Projektet startade i Varberg juni 2016 och gäller svårt
sjuka i ordinärt boende. Läkarmedverkans syfte är att patienter med
hemsjukvård i ordinärt boende ska bli tryggt omhändertagna på rätt nivå.
Arbetssättet ska resultera i att antalet återinskrivningar inom 30 dagar och
”undvikbar slutenvård” minskar.
Ett besök/konsultation av läkare i hemsjukvård kan bestå av; provtagning,
behandling, brytpunktssamtal, läkemedelsavstämning, receptförskrivning,
uppföljning av patienter som riskerar upprepade återinskrivningar och
trygg hemgång. Från och med juni till och med 7 oktober har totala
insatserna varit 193 stycken, varav 37 hembesök och 156 konsultationer.

Tidig Rehab

Socialnämnden beslutade i juni 2014 om att genomföra projektet ”Utvecklad
samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser”. Anna Nielsen,
enhetschef, informerar om projektet.
Varbergs kom
ar och information mellan sjukhus, kommun och närsjukvård medför risker
för patienten. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt mellan kommunen
och regionen för att få det rehabiliterande flödet effektivt, kvalitativt och
säkert. Projektets mål är att skapa struktur för samverkan som ger
förutsättningar för tidiga rehabiliteringsinsatser och minska antalet fall och
fallskador.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 161
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Dnr SN 2016/0107

Avtal med Varbergs Föreningsråd år 2017 – 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna avtal mellan socialnämnden och Varbergs Föreningsråd
gällande perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Föreningsråd är arbetsgivare åt cirka 90 anställda som är
placerade i olika medlemsföreningar som vaktmästare, kanslister eller
föreningsassistenter. Varbergs Föreningsråd erbjuder anställningar inom
föreningslivet för personer som är arbetslösa och har någon form av
arbetsnedsättning. Syftet är att ge arbete åt personer som har svårt att
konkurrera på arbetsmarknaden.
En del av de anställdas löner täcks av statligt lönebidrag. Varbergs
Föreningsråd har erhållit ett årligt stöd från socialnämnden. De delar av
lönen (mellanskillnaden upp till reell lön) som inte täcks av bidrag betalas
av den förening som den anställde har sin placering hos.
Nuvarande avtal med Varbergs Föreningsråd gäller från och med 1 januari
2014 och till och med 31 december 2016.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 162
Socialförvaltningens beslutsförslag den 12 september 2016
Underlag till förslag om avtal med Varbergs Föreningsråd
Avtal mellan socialnämnden och Varbergs Föreningsråd 2017-2019

Övervägande
Förvaltningen gör bedömningen inför nytt avtal med Varbergs
Föreningsråd att det är en verksamhet som är viktig både ur ett samhällsoch ekonomiskt perspektiv och på ett socialt och personligt plan för de
berörda. De anställda i Varbergs Föreningsråd har svårt att finna arbeten på
den öppna arbetsmarknaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsstrateg
Avtalsutvecklare
Enhetschef Kristina Hedlund
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 162
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Dnr SN 2015/0180

Internuppdrag för arbetsmarknadsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag om internuppdrag mellan uppdragsavdelningen
och
avdelningen
Varbergs
Omsorg
för
utförande
av
arbetsmarknadsinsatser.
2. fastställa ersättningen till Varbergs Omsorg för utförandet av
arbetsmarknadsinsatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 maj 2015, § 107, att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram internuppdrag och ersättningsmodell för
arbetsmarknadsinsatser.
Förvaltningen har arbetat fram ett internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och egenregin inom socialförvaltningen för att tydliggöra
ansvarsfördelning och uppdrag mellan beställare och utförare samt
fastställa ersättningsnivån till utförarna Varbergs Omsorg.
Internuppdraget beskriver omfattningen av verksamheten, de övergripande
mål som gäller och en beskrivning av alla insatser som är berörda och de
syfte och mål som gäller för varje insats. Internuppdraget innehåller även
en beskrivning av de insatser som socialnämnden har avtal med
arbetsförmedlingen att utföra.
Det finns en beskrivning av de kompetenskrav som beställaren ställer på
utföraren, vilken ersättning som utföraren får för utförda insatser och hur
ersättningsmodellen fungerar. Internuppdraget beskriver hur uppföljning
av verksamheten ska ske.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 163
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 oktober 2016
Internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och avdelningen Varbergs
Omsorg för utförande av arbetsmarknadsinsatser

Övervägande
Internuppdrag mellan beställare och utförare är viktigt även gällande
verksamheter som inte är konkurrensutsatta. Internuppdrag är ett
styrmedel för beställaren och ett instrument för utföraren att få tydliggjort
vilka kravs som ställs, och vilka mål som finns med verksamheten.
För beställaren ger det möjligheter att göra uppföljningar utefter de krav
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 162 forts.
som ställs i internuppdraget. Internuppdraget gäller från och med 1 januari
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef Maria Sjödahl
Avdelningschef Kristina Kjellgren
Enhetschef Kristina Hedlund
Avtalsutvecklare Kersti Arvidsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 163
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Dnr SN 2016/0214

Upphandling ramavtal – utförande av
arbetsmarknadsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. upphandla extern leverantör av arbetsmarknadsinsatser.
2. godkänna förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av
ramavtal avseende utförande av arbetsmarknadsinsatser.
3. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan lång tid tillbaka etablerade samarbeten med
externa aktörer gällande utförande av arbetsmarknadsinsatser. Nu gällande
avtal med Klara i Varberg löper ut den 31 december 2016.
Förvaltningen har tagit fram underlag gällande ny upphandling för
utförande av arbetsmarknadsinsatser. Underlag till ny upphandling utgår
ifrån framtaget internuppdrag gällande arbetsmarknadsinsatser. Den nya
upphandlingen bygger på detta internuppdrags ersättningsmodell.
Upphandlingen omfattar arbetsmarknadsinsatser i form av
rehabiliteringsaktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar,
arbetsträningar samt praktikplatser utifrån socialförvaltningens
definitioner, inklusive mål och syfte, för respektive insats.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 164
Socialförvaltningens beslutsförslag den 19 september 2016
Förfrågningsunderlag med bilagor.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att det är bra för såväl handläggare som kunderna
att vi kan erbjuda extern aktör som utför arbetsmarknadsinsatser utöver
kommunens egenregiverksamhet Arbetscentrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. Utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Kristina Hedlund
Strateg Hans-Inge Johansson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 164
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Dnr SN 2016/0068

Åtgärdsplan för budget i balans
Nämnden och förvaltningen diskuterar åtgärdsplan för att få budget i
balans.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2016/0039

Komplettering delårsrapport augusti 2016,
jämställdhet och diskriminering
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till komplettering av delårsrapport
2016 avseende arbete med jämställdhet och diskriminering och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapport 2016 beslutades att ge
nämnderna i uppdrag att komplettera kommunens delårsrapport januariaugusti 2016 med en särskild rapport om arbetet med jämställdhet samt
arbete mot diskriminering.
Bakgrunden är att kommunfullmäktige i budget 2015 gav nämnderna i
uppdrag att under 2015 synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och
sitt arbete mot diskriminering. Då kommunfullmäktige tog ställning till
årsrapporten 2015 konstaterades att detta inte var tillräckligt väl redovisat
varför fullmäktige fattade beslut att nämnderna ska synliggöra sitt
pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 19 oktober 2016
Redovisning av jämställdhetsarbete
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 166
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport september 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för september 2016.
2. överlämna bilaga i månadsrapport september 2016, ”Rapportering
ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS” till
kommunfullmäktige.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Månadsrapport september 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 167
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Dnr SN 2016/0250

Ändring i tillämpningsanvisningar för
avgiftstaxa inom äldre- och
handikappomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ändra punkt ”3.6 Hyra” i ”Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa
inom äldre- och handikappomsorg” i enlighet med förvaltningens
förslag i bilaga till beslutsförslag daterat 4 oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Avgiftstaxan för äldre och handikappomsorgen antogs av
kommunfullmäktige den 16 september 2008, § 149. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att uppdra åt socialnämnden att utforma och besluta
om tillämpningsregler för avgiftssystemet. Socialnämnden har därefter
antagit tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och
handikappomsorg. Nuvarande tillämpningsanvisningar antogs av nämnden
den 26 november 2012, § 233.
I tillämpningsanvisningarna regleras bland annat hyra i särskilda boenden
för äldre. Personer som bor på särskilt boende för äldre har ett
hyreskontrakt för sin lägenhet med en månads uppsägningstid. Uppsägning
kan ske till den 15:e eller 30:e i månaden. Det innebär i praktiken att
uppsägningstiden kan bli upp mot sex veckor. Under uppsägningstiden
betalas full hyra, om inte kommunen och den enskilde/dödsboet träffar
annan överenskommelse.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 166
Socialförvaltningens beslutsförslag den 4 oktober 2016
Förslag till ändringar i ”Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom
äldre- och handikappomsorgen punkt 3.6 Hyra”

Övervägande
Befolkningsprognosen visar att antalet äldre kommer att öka. I
socialnämndens budget för 2017 anges att behovet av antalet platser i
särskilt boende kommer att öka med cirka 70 platser till år 2020. En
förstudie för ett nytt äldreboende har påbörjats.
Det genomsnittliga antalet dagar från ansökningsdatum till erbjudande om
plats i särskilt boende har ökat från 65 dagar 2013 till 92 dagar 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 167 forts.
För att använda befintliga platser i särskilt boende så effektivt som möjligt
måste tiden från det att en plats blir ledig till att en ny kund flyttar in vara
så kort som möjligt.
Förvaltningen håller på att se över rutinerna för in- och utflyttning till
särskilt boende för äldre i syfte att snabba upp processen. För att lyckas
med detta behöver flera förändringar göras. En del är att uppmuntra
anhöriga att flytta ur lägenheten så snabbt som möjligt. Därför föreslår
förvaltningen att uppsägningstiden i samband med dödsfall avskaffas och
att anhöriga/dödsboet betalar hyra fram till den dag lägenheten är tömd
och slutstädad. Förvaltningen kommer också tydliggöra rutinerna så att en
ny kund kommer kunna flytta in direkt när lägenheten blir tom.
Förvaltningen förslår därför att punkt ”3.6 Hyra” i ”Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldre och handikappomsorgen” ändras
enligt bilaga till beslutsförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef uppdragsavdelningen äldre
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-20

Sn § 168

13

Dnr SN 2016/0138

Yttrande gällande motion om utbildning i hjärtlungräddning
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Johanna Palmelid (SD) föreslår bifall till motionen.
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 Johanna Palmelids förslag.
Med 12 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 1 nej-röst
för Johanna Palmelids förslag beslutar socialnämnden enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)

X

Anna-Karin Gustavsson (C)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Lena Persson (L)

X

Björn Jonasson (KD)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Johanna Palmelid (SD)
Summa
Justerandes signatur

X
12

1
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 168 forts.

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige gällande utbildning i hjärt- och lungräddning för
personal i förskola, grundskola, gymnasieskola samt personal inom vård
och omsorg, med frekvens på som lägst vartannat år. Kommunstyrelsen har
begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 169
Socialförvaltningens beslutsförslag den 26 september 2016
Motion från Monica Kunckel Qvist (SD) angående utbildning i hjärtlungräddning

Övervägande
Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal omfattar i kommunalt bedriven
hälso- och sjukvård en snävare personkrets än på sjukhus. Oftast tillhör
endast den legitimerade sjuksköterskan hälso- och sjukvårdspersonalen.
Omsorgs-personal är hälso- och sjukvårdspersonal endast när de utför
specifik arbetsuppgift på delegering till exempel utdelning av läkemedel. (1
kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)).
Legitimerad sjuksköterska har utifrån sin profession och som hälso- och
sjukvårdspersonal, skyldighet att utföra hjärt- lungräddning vid plötsligt
oväntat hjärtstopp. Inom socialnämnden ansvarsområde, som vårdgivare,
erhåller kommunens sjuksköterskor obligatorisk utbildning i hjärtlungräddning vartannat år. Omsorgspersonalen inom kommunen faller inte
under begreppet hälso- och sjukvårdspersonal och har därför ingen
skyldighet att utföra hjärt-lungräddning.
Utifrån ovanstående anser förvaltningen att utbildning i hjärt-lungräddning
genomförs i den omfattning som krävs och föreslår därför att motionen
avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

l/l

Reservation från Sverigedemokratema, Socialnämnden 161020,
Beslut om att avslå motion angående utbildning i hiärtlungriiddning: Dnr: SN 2016/0138-2
I motivering till avslag står följande " Legitimerad sjuksköterska har utifrån sin profession och som
hälso- och sjukvårdspersonal, skyldighet att utföra hjärt- lungräddning vid plötsligt oväntat
hjärtstopp.

Inom Socialnämnden

ansvarsområde,

som

vårdgivare,

erhåller kommunens

sjuksköterskor obligatorisk utbildning i hjärt-lungräddning vartannat år. Omsorgspersonalen inom
kommunen faller inte under begreppet hälso- och sjukvårdspersonal och har därför ingen
skyldighet att utföra hjärt-lungräddning. Utifrån ovanstående anser Socialnämnden att utbildning i
hjärt-lungräddning genomförs i den omfattning som krävs och beslutar därför att avstyrka
motionen."
Att personal verksam inom socialtjänstens område som arbetar med människor/vård och
omsorgstjänster inte har skyldighet enligt lag att utföra hjärt-lungräddning är en mycket omoralisk
och dålig motivering till avslag på motionen. Självklart skall personal inom exempelvis hemtjänst
och personliga assistenter kunna utföra hjärt-lungräddning om så skulle krävas. Det finns inte
alltid tid att invänta sjuksköterskor eller läkare när olyckan väl är framme.
Utbildning i hjärt-lungräddning är en förhållandevis liten kostnad för arbetsgivaren och borde
rimligtvis ses som en viktigt del i den löpande kompetensutvecklingen inom socialförvaltningens
område. Det är rent förkastligt och omdömeslöst att avslå en så viktigt motion som kan rädda liv.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att avslå motionen.

Johanna Palmelid, Sverigedemokraterna
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Dnr SN 2016/0238

Sammanträdestider socialnämnden 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. under 2017 sammanträda kl. 13.30 den 26 januari, 23 februari,
23 mars, 20 april, 18 maj, 24 augusti, 21 september, 19 oktober,
23 november, 14 december samt kl. 8.30 den 22 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden och arbets- och planeringsutskottet har att besluta om
sammanträdestider för 2017. Kommunledningskontoret har
rekommenderat nämnderna att anpassa sina mötestider till kommunstyrelsen för att underlätta ärendeflödet.
Socialnämndens sociala utskott beslutar om sina sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 10 oktober
2016, § 172
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 september 2016

Övervägande
Förvaltningen bedömer att det är av stor betydelse att ärendeflödet mellan
socialnämnden och kommunstyrelsen är smidigt. Förvaltningen har
planerat in nämndens sammanträden utifrån kommunstyrelsens planering
så att socialnämnden sammanträder torsdagar veckan före
kommunstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att socialnämndens sammanträden förläggs till
torsdagar med start kl. 13.30, förutom den 22 juni (dagen före
midsommarafton) då sammanträdet föreslås starta kl. 8.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Öppna jämförelser 2016 - Information
Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser är till för att kunna jämföra
kvaliteten inom socialtjänsten i hela landet. Resultatet för årets öppna
jämförelser bygger huvudsakligen på en enkätundersökning till landets
samtliga kommuner.
Öppna jämförelser för socialtjänst är uppdelat i följande områden:
Ekonomiskt bistånd, Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden,
Missbruks- och beroendevård, Barn- och ungdomsvård, Stöd till personer
med funktionsnedsättning, Våld i nära relationer och Omsorg om äldre och
hemsjukvård.
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om resultatet för Varbergs
kommun i öppna jämförelser 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Äldreriksdagen 2016
Ledamöter/ersättare i socialnämnden rapporterar från Äldreriksdagen 2021 september 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelande
SN 2016/0243
KPMG – projektplan granskning av kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete
SN 2016/0232
PwC – projektplan granskning av hemsjukvården i Halland
Kommunstyrelsen 2016-09-27, § 188, kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärende
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på fråga ställd vid
socialnämnden den 22 september 2016 om Tubberödshusmodellen.
Anders Friebe (S) reflekterar över när nu Varberg går över till digitalt/
nyckelfritt låssystem i ordinära boende om Falkenberg har samma system
och i så fall möjligheten till samarbete mellan trygghetsteamen över
gränserna vid larm. Håkan Strömberg, förvaltningschef, tar med
reflektionerna till projektledaren.
Anders Friebe (S) ställer fråga om omförhandling av avtal med
räddningstjänsten. Maria Sjödahl, avdelningschef, svarar att uppföljning
pågår av avtalet.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om friskvårdsbidraget för kommunens
anställda. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar att friskvårdsbidraget
styrs kommuncentralt.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om schablontider i hemtjänst. Maria
Sjödahl, avdelningschef, besvarar frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om avtal med Migrationsverket. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 3 och 10
oktober 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 22 och 29 september
2016 och 13 oktober 2016
Beslut under perioden 1 september 2016 – 30 september 2016 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden 25 augusti 2016 – 5 oktober 2016 gällande
serveringstillstånd – Dnr SN 2016/0019
Förteckning över övriga beslut för oktober 2016 – Dnr SN 2016/0019
Datum
2016-10-04
2016-09-15
2016-09-07

Typ av beslut
Tilläggsavtal Hjärtans Hem- och
BoService AB avseende sänkning av
kapacitetstak
Avtal utförande av hemtjänst enligt
lagen om valfrihetssystem –
Assistansbyrå Västra Götaland AB
Tilläggsavtal Adium Omsorg AB
avseende införande av kapacitetstak

Dnr/motsvarande
SN 2015/0097
SN 2016/0219
SN 2015/0093
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) och ViviAnne Johansson (C) anmäler att de har granskat
de fyra senaste besluten före 2016-09-22, om att ej inleda utredning efter
orosanmälan inom barn och ungdom.

Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 2016-10-20, om avslag ekonomiskt
bistånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Enhetschef
Nämndsekreterare
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Datum

