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Plats och tid

Folkets Hus, sammanträdesrum Norrdal, kl. 13.30-14.50
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Malin Kjellberg (S)
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Madelene Thomsen (M)
Jan Lofjärd (M)
Mikael Karlsson (C)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Kristina Kjellgren, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 161-168
Maria Sjödahl, avdelningschef
Mats Ericson, kommunikatör, §§ 161-168
Lisbeth Klingvall, sekreterare

Utses att justera

Lenor Andersson (M)
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Socialförvaltningen 29 november 2018

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer
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Lenor Andersson

Paragraf

161-170

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

Sn § 161

2

Dnr SN 2018/0033

Månadsrapport/månadsuppföljning oktober
2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober
2018 och översända den till kommunstyrelsen
2. godkänna månadsrapport oktober 2018 – 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 6 november 2018
Månadsrapport oktober 2018
Månadsrapport oktober 2018 - socialnämnden
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Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Sn § 162

Budgetstruktur
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om strukturen för budget 2019.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2018/0215

Ändring i delegeringsförteckning - LVU
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fastställa förvaltningens förslag till revidering av delegeringsförteckningen, 4.7 gällande beslut om umgängesbegränsningar och
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I delegeringsförteckningen har socialnämnden överlämnat
beslutanderätten inom olika områden till tjänstemän inom förvaltningen
och till nämndens utskott. De områden som inte finns upptagna i
delegeringsförteckningen beslutar socialnämnden om (inom ramen för
socialnämndens reglemente).
I den nu gällande delegeringsförteckningen är det sociala utskottet som
beslutar om umgängesbegränsning mellan barn som omhändertagits med
stöd av LVU och dess vårdnadshavare. Detsamma gäller även beslut om att
hemlighålla den unges vistelseort. Beslut om umgängesbegränsning och
beslut om hemlighållande av vistelseort är beslut som fattas med stöd av
14 § andra stycket LVU och innebär myndighetsutövning mot enskilda.
Högsta förvaltningsdomstolen anger i sitt avgörande 2016 ref. 74 att det av
6 kap. 37 § kommunallagen framgår att delegering av beslutanderätt är
möjlig i alla ärenden förutom de som anges i 38 §. Under punkt 3 i samma
paragraf anges att beslutanderätt inte får delegeras i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Ur avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen
framgår att beslut om hemlighållande av den unges vistelseort samt beslut
om umgängesbegränsningar är beslut av det slaget och därmed inte kan
delegeras på någon annan än socialnämnden. Av samma avgörande
framgår det dock att beslutanderätt kan i brådskande fall delegeras till
socialnämndens ordförande eller en annan ledamot, enligt 6 kap. 39 §
kommunallagen. Beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 12 november
2018, § 183
Socialförvaltningens beslutsförslag 2 november 2018

Övervägande
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande föreslår
förvaltningen att delegeringsförteckningen ändras så att socialnämnden
fattar beslut om umgängesbegränsningar samt hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Sn § 163 forts.
om vård av unga, LVU. Socialnämndens ordförande kan fatta beslut enligt
delegation om socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas.
Nuvarande lydelse
4.7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall
utövas när överenskommelse inte kan nås med
vårdnadshavaren
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall
utövas när överenskommelse inte kan nås med
vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för vårdnadshavaren
Beslut om den unges vistelseort inte skall röjas för
vårdnadshavaren; i avvaktan på utskottets beslut

14§ 2
st. 1.
LVU
14 § 2
st. 1.
LVU
14 § 2
st. 2.
LVU
14 § 2
st. 2.
LVU

SU
Ordförande
SU/vice
ordförande SU
SU
Ordförande
SU/vice
ordförande SU

Ny lydelse
4.7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
14§ 2
SN
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
med vårdnadshavaren
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
med vårdnadshavaren i avvaktan på
socialnämndens beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte skall
röjas för vårdnadshavaren
Beslut om den unges vistelseort inte skall röjas
för vårdnadshavaren; i avvaktan på
socialnämndens beslut

st. 1.
LVU
14 § 2
st. 1.
LVU
14 § 2
st. 2.
LVU
14 § 2
st. 2.
LVU

Ordförande
SN
SN
Ordförande
SN
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef barn och familj placering,
uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2018/0222

Upphandling av hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsdokument
avseende upphandling av hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV.
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Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 14 december 2017, § 179 att godkänna förslag till
upphandlingsunderlag inklusive avtalsmall avseende upphandling av
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Därefter har nämnden 25
oktober 2018, § 148 uppdragit åt förvaltningen att ta fram ett nytt
upphandlingsunderlag och att nya avtal ska tecknas med befintliga utförare
från och med 31 december 2018.
Nya förslaget bygger i stora delar på det nuvarande dokumentet, med vissa
uppdateringar. Alla företag som idag har ingått avtal med socialnämnden
kommer att få teckna nya avtal utifrån föreslagna förändringar i avtalet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 12 november
2018, § 184
Socialförvaltningens beslutsförslag 26 oktober 2018
Upphandlingsdokument för upphandling av hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem

Övervägande
Upphandlingsunderlaget innehåller inga stora förändringar jämfört med
nuvarande underlag. Vissa förtydliganden har gjorts bland annat när det
gäller företagarkompetens och samverkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef äldre, uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2018/0217

Upphandling av sysselsättning inom
missbruksvården enligt lagen om
valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsunderlag avseende
upphandling av sysselsättning för personer med missbruk- och
beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetsystem, LOV.
2. godkänna avtalstiden från 2019-01-01 till 2020-12-31.
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Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 26 mars 2012, § 62 att anta förfrågningsunderlag
och avtal för upphandling av sysselsättning för personer med missbruk- och
beroendeproblematik, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
Socialnämnden har därefter antagit upphandlingsunderlag gällande för ett
eller två år i taget. Nuvarande avtalet gäller till och med 31 december 2018.
Inom valfrihetssystemet finns det för närvarande fyra utförare. Det är
kommunens egenregi, Varbergs Omsorg samt tre externa utförare.
Uppföljning av avtal och utförarnas verksamhet görs årligen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 12 november
2018, § 185
Socialförvaltningens beslutsförslag 24 oktober 2018
Upphandlingsunderlag gällande sysselsättning för personer med
missbruks- och beroendeproblematik enligt lagen om valfrihetssystem.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Annelie Lif
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2018/0218

Upphandling av sysselsättning för personer
med psykiska funktionsnedsättningar enligt
lagen om valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsunderlag avseende
upphandling av sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen om valfrihetsystem, LOV.
2. godkänna avtalstiden från 2019-01-01 till 2020-12-31.
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Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 31 januari 2013, § 10 att anta
förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av sysselsättning för
personer med psykiska funktionsnedsättningar, enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden har därefter antagit
upphandlingsunderlag gällande för ett eller två år i taget. Det nuvarande
avtalet gäller till och med 31 december 2018.
Inom valfrihetssystemet finns det för närvarande fyra utförare. Det är
kommunens egenregi, Varbergs Omsorg samt tre externa utförare.
Uppföljning av avtal och utförarnas verksamhet görs årligen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 12 november
2018, § 186
Socialförvaltningens beslutsförslag 24 oktober 2018
Upphandlingsunderlag gällande sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar i Varbergs Kommun enligt lagen om
valfrihetssystem.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Karin Kärrengård
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

9

Sn § 167

Meddelande
Dnr SN 2018/0182
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2018-10-22, Tillsyn av
stödboende Fenix
Dnr SN 2018/0181
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2018-10-22, Tillsyn av HVB
Fenix
Kommunfullmäktige 2018-10-16, § 173 Delårsrapport 2018, Varbergs
kommun
Kommunstyrelsen 2018-10-30:
§ 203 Tidplan för arbetet med mål- och inriktningsdokument 2020-2023
§ 209 Utbildning förtroendevalda 2019
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Utdragsbestyrkande
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Övriga ärende
Anders Friebe (S) ställer fråga om hälsoledare ska vara kvar och vilken
omfattning. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om habiliteringsersättningen.
Socialnämnden beslutade 21 juni 2018, § 101, om hanteringen av det
tillfälliga statsbidraget för habiliteringsersättningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-11-22

11

Sn § 169

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde
5 och 12 november 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 1 och 15 november 2018
Beslut under perioden 1 oktober 2018 – 31 oktober 2018 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 8 november
2018
Förteckning övriga beslut, daterad 21 november 2018 – Dnr SN 2018/0031
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
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Beskrivning av ärendet
Malin Kjellberg (S) och Mikael Karlsson (C) anmäler att de granskat de fyra
senaste besluten före 25 oktober 2018, gällande sysselsättning.
Granskarna kommenterade två av ärendena som gällde sysselsättning för
personer med psykiska funktionsnedsättningar var det framgår att beslutet
är verkställt.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

