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Plats och tid

Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (FP)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Olof Andersson (S)
Ingmari Carlsson (V)
Ing-Mari Gustafsson Berggren (S)
Andreas Feymark (SD)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Johanna Palmelid (M)
Jan Lofjärd (M)
Mikael Karlsson (C)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Magnus Wallinder, avdelningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, §§ 11-18
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 11-18
Clary Stark, avdelningschef, §§ 11-18
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 11-12
Lena Brosché, avdelningschef, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg, §§ 11-18
Lill Nilsson, kommunal, §§ 11-18

Utses att justera

Anna-Karin Gustavsson (C)
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

29 januari 2015

Datum för anslags
uppsättande

4 februari 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport december 2014 – Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna socialnämndens månadsrapport för december 2014

-

tabell 1.6, i månadsrapport december 2014, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)/28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för december 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Årsrapport 2014 - ekonomi
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till årsrapport 2014 - ekonomi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsrapporten ger en sammanfattande beskrivning av hur socialförvaltningen
under 2014 arbetat med Vision 2025, kommunfullmäktiges målinriktningar
och strategiska inriktningar samt socialnämndens egna mål. I årsrapporten
återfinns även en översiktlig bild av det ekonomiska resultatet samt en
uppföljning av kvaliteten i verksamheten, både ur ett kund- och
utförandeperspektiv.
Enligt kommunens tidplan för arbetet med årsrapporten skall nämnderna
senast den 2 januari 2015 lämna sin redovisning av arbetet med undantag
för det ekonomiska utfallet som redovisas den 14 januari 2015. Detta ärende
behandlar det ekonomiska resultatet för socialförvaltningen 2014 och ingår
som kapitel 9 i socialförvaltningens årsrapport.

Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 5 januari 2015 förslag till
årsrapport 2014 – ekonomi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0099

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av
familjerådgivning
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- godkänna

förvaltningens
förslag
till
en
reviderad
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende
upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 20 februari 2014 § 30 att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling
av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem.
Nuvarande förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 28
februari 2015. I samband med att förfrågningsunderlag och avtal ska
förlängas
föreslås
en
revidering
av
anbudsförfrågan
med
förfrågningsunderlag och avtal.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 november 2014 förslag
till en reviderad anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal
avseende upphandling av familjerådgivning enligt LOV.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2015
§ 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Familjerättssekreterare Annelie Turesson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0005

Reviderade kvalitetskrav för familjerådgivning
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- godkänna förvaltningens förslag till reviderade kvalitetskrav för
familjerådgivning i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 20 februari 2014 § 31 att godkänna förslag till
kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun.
I samband med att förfrågningsunderlag och avtal för familjerådgivningen
ska förlängas, föreslås en revidering av kvalitetskraven.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2014
förslag till reviderade kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs
kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2015
§ 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Enhetschef Karin Fahlman
Familjerättssekreterare Annelie Turesson
Handläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0247

Yttrande - Funktionellt prioriterat vägnät
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2 januari 2015 som
eget yttrande till kommunstyrelsen
- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ärendet om funktionellt prioriterat vägnät är skickat på remiss från
Trafikverket till samtliga landsting och regioner. Region Halland har i sin
tur valt att skicka den till samtliga kommuner för yttrande. I Varbergs
kommun är den även utskickad till samtliga nämnder.
Syftet är att ta fram ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar
som är viktigast för tillgängligheten. Ambitionen är att alla kommuncentrum
ska knytas till den funktionellt prioriterade vägnätet och att ett nationellt
sammanhängande vägnät ska skapas. Varje kommuncentrum knyts till nätet
med den mest betydelsefulla vägen. Ytterligare vägar pekas enbart ut i de
fall de uppfyller specifika krav för att anses vara funktionellt prioriterat.
De krav som ställs för det funktionellt prioriterade vägnätetet är baserade på
skikt och funktion. En av funktionerna som beskrivs är: Vägar som är
viktiga för dagliga personresor och där en av prioriteringarna är: resor till
centrala servicefunktioner och sjukhus. Det är inom denna funktion som
socialnämndens verksamhetsområden framför allt befinner sig.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 januari 2015 förslag till
yttrande.
Planeringen av vägnätet kan ses som en avlägsen fråga för socialnämnden,
men förvaltningen gör bedömningen att det är viktigt att det finns en god
tillgänglighet för socialnämndens alla verksamhetsområden. Att ha en god
tillgänglighet till befintliga och planerade lokaler är prioriterat.
Vägarna till samtliga boenden bör anses vara prioriterade. I de fall det finns
flera vägar till orterna där det finns särskilda boenden bör den största vägen
ha högst prioritet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2015
§ 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Lokalsamordnare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 16

Seniormässan - Information
Mats Ericson, utvecklingsstrateg, informerar om seniormässan 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 17

Projektdirektiv - Information
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, informerar om
projektdirektiv för projekten
• Utveckla samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser
• e-tjänsteutveckling
• Den mobila medarbetaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0120

Utgående handling - Samverkansavtal med
Kommunförbundet Skåne
Samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne gällande upphandling och
förvaltning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg och
handledningsresurser för kommunens egen personal redovisas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 19

Meddelande
Dnr SN 2014/0222
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-12-16 – anmälan enligt
14 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL, (lex Sarah) Norlandia Care
Dnr SN 2014/0025
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-12-23 – anmälan enligt
14 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL, (lex Sarah) HemAssistans i
Varberg
Dnr SN 2014/0166
Beslut från Länsstyrelsen Hallands län 2014-12-22 – tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen
Dnr SN 2013/0066
Kommunfullmäktige 2014-12-16 - § 194 Begäran om utökning av
investeringsbudget – lokaler för Arbetscentrum
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 20

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till hur anmälan av
delegeringsbeslut ska ske.
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till hur anmälan av
delegeringsbeslut ska ske.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningens sammanställning
december månad 2014 redovisas
Protokoll från
12 januari 2015

arbets-

och

över

delegeringsbeslut

planeringsutskottets

Protokoll från sociala utskottets
20 januari och 26 januari 2015

sammanträde

under

sammanträde

den

8

den

januari,

Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Typ av beslut
Datum

Dnr SN 2015/0016
Dnr/motsvarande
2015-01-15 Direktupphandling av avtal för
Pärm hos
konsultinsatser avseende
avtalsutbildning inom Varbergs Omsorg utvecklare
från Firma Gun Aremyr
2015-01-20 Direktupphandling av avtal för
Pärm hos
konsultinsatser avseende
avtalsorganisationsöversyn inom
utvecklare
Varbergs Omsorg från
Professional Management Arne &
Barbro Svensson AB
2015-01-20 Direktupphandling av avtal för
Pärm hos
konsultinsatser avseende
avtalsutbildningsinsatser inom Varbergs utvecklare
Omsorg från KBT i Halland AB

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef förvalningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 21

Val av granskningsärende till nästa sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- avvakta med val av granskningsärende till nästa sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att avvakta med val
av granskningsärende till nästa sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0146

Revidering av förordnande enligt LVU och LVM
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

-

-

förordna personer, i särskild ordningsföljd enligt bilaga till
tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2015, att besluta enligt, 6, 11, 27
§§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt
13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i de fall
sociala utskottets beslut ej kan avvaktas
förordna personer, i särskild ordningsföljd enligt bilaga till
tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2015, att besluta enligt 43 § andra
punkten LVU
ersätta socialnämndens beslut 2015-01-02 § 6.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten för 6, 11, 27 §§ och 43 § p 2 i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), samt 13 § i lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) är att socialnämnden genom det sociala
utskottet fattar beslut i dessa ärenden. För de fall där socialnämndens beslut
inte kan avvaktas finns möjlighet för nämnden att förordna särskilt
namngivna personer att fatta beslut. Socialnämnden reviderade förordnande
enligt LVU och LVM senast den 2 januari 2015 § 6.
Yttrande
I beslutet om förordnande från 2015-01-02 § 6 utsågs ordförande och vice
ordförande i Sociala utskottet att fatta beslut enligt 6, 11, 27 §§ lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt 13 § lagen om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM). För att minska sårbarheten att fatta dessa
beslut är förvaltningens övervägande att även två av ledamöterna i sociala
utskottet bör ha det förordnandet.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2015 förslag på
ändringar i förordnande enligt LVU och LVM.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschefer uppdragsavdelningen
Utvecklingsledare uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

