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Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)
ViviAnne Johansson (C)
Ghada Meldhav (M)
Lena Persson (FP)
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Maulo Rivera (S)
Johan Rosander (MP)

Ersättare –
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Monica Nilsson (KD)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Magnus Wallinder, avdelningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, §§ 212-221,
225
Clary Stark, avdelningschef, §§ 211-221, 225
Ola Viestam, §§ 212 – 221, 225
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 211- 213
Mats Ericsson, utvecklingsstrateg, §§ 212-221, 225
Lill Nilsson, Kommunal, §§ 212-221, 225
Lena Brosché, avdelningschef, sekreterare

Utses att justera

Erland Linjer
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 november 2014

Datum för anslags
uppsättande

28 november 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lena Brosché

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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Sn § 211
Studiebesök Gasellgatan 5
Socialnämnden besökte nybyggda boendelokaler på Gasellgatan 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport/månadsuppföljning oktober 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för oktober
2014 och översända den till kommunstyrelsen
− godkänna månadsrapporten för oktober 2014
− tabell 1.6, i månadsrapporten oktober 2014, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) och 28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 fem
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 skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 10 november 2014 förslag
till månadsuppföljning och månadsrapport för oktober 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 213

Årsredovisning struktur - Information
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om struktur för årsredovisning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/0203

Kvalitetskrav för bostad med särskild service för vuxna
exklusive annan särskilt anpassad bostad
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till reviderade kvalitetskrav i bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt
anpassad bostad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 25 mars 2009 § 98 att godkänna förslag till
kvalitetskrav för bostad med särskild service exklusive familjehem och
annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
I samband med att internuppdrag för utförande av vård och omsorg i bostad
med särskild service, enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), i form av gruppbostad med inriktning för personer
tillhörande personkrets 1 och 3 med psykiska funktionsnedsättningar har
tagits fram föreslås en revidering av kvalitetskraven.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2014
förslag till reviderade kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 november
2014 § 231.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Christina Patriksson
Lisbeth Johansson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0202

Internuppdrag - utförande av vård och omsorg i bostad med
särskild service enligt LSS i form av gruppbostad med
inriktning för personer tillhörande personkrets 1 och 3
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förslag till internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och
avdelningen för Varbergs Omsorg, socialförvaltningen, för
utförandet av vård och omsorg i bostad med särskild service enligt
LSS i form av gruppbostad med inriktning för personer tillhörande
personkrets 1 och 3 med psykiska funktionsnedsättningar
− till Varbergs Omsorg fastställa ersättningen år 2014 för utförandet av
vård och omsorg i form av gruppbostad med inriktning för personer
tillhörande personkrets 1 och 3 med psykiska funktionsnedsättningar
enligt förslag till internuppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetar fram internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och
egenregin inom socialförvaltningen för att tydliggöra ansvarsfördelning och
uppdrag mellan beställare och utförare samt fastställa ersättningsnivån till
utförarna.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2014
förslag till internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg, för utförandet av vård och omsorg i bostad med särskild service
enligt LSS.
Internuppdraget föreslås gälla från 1 december 2014 till och med 31
december 2015. Därefter förlängs internuppdraget med ett år i taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 november
2014 § 232.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Christina Patriksson
Lisbeth Johansson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0204

Föräldrakoordinator
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna
förvaltningens
redovisning,
av
ny
insats
föräldrakoordinator, i tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Många barn i Varberg är berörda av och far illa av sina föräldrars konflikter.
Socialförvaltningens familjerättsgrupp möter barnen och deras föräldrar i
frivilliga samarbetssamtal eller i utredning som rör boende, vårdnad,
umgänge. Fler barn är också aktuella för utredning i barn och
familjeenhetens utredningsgrupp utifrån anmälan om missförhållanden.
För några av barnen, har de insatser som finns idag, inte varit tillräckliga för
att nå en förändring. Konflikten mellan föräldrarna kvarstår och utredningar
och processer runt barnen pågår i Tingsrätt, familjerätt och utredningsgrupp
under många år.
De insatser som idag finns för barn och föräldrar i konflikt är
– Samarbetssamtal
– Skilda världar, en barngruppsverksamhet
– BIFF, en föräldrautbildning för att stärka barnfokus för föräldrar i
familjerättslig konflikt.
Yttrande
För att nå den grupp barn där konflikten kvarstår under lång tid, och där
olika insatser inte varit tillräckliga, föreslås en ny insats,
Föräldrakoordinator. En Föräldrakoordinator är en stödperson som ska se
till barnets bästa och arbeta för att hitta lösningar på konflikten.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2014 förslag
till att godkänna förvaltningens redovisning gällande föräldrakoordinator.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 november
2014 § 233.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren
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Dnr SN 2013/0066

Lokaler för Arbetscentrum, Kardanvägen 4
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

återta arbets- och planeringsutskottets beslut från den 11 augusti
2014 § 171, om att förslå servicenämnden att anvisa 2 300 000
kronor ur nämndens anpassningskonto till den lokalanpassningen
som är gjord på Kardanvägen 4

-

föreslå kommunstyrelsen att socialnämndens investeringsbudget för
2014 utökas med 2 300 000 kronor till den lokalanpassning som är
gjord på Kardanvägen 4

-

paragrafen justeras omedelbart.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetscentrum har haft delar av sin verksamhet förlagd i fastigheten
Björnen 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 april 2013
§ 135 att ge serviceförvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att utreda
möjligheterna för annan användning av fastigheten Björnen 7 samt för
övriga verksamheter vara behjälplig att hitta andra lokaler. Arbetscentrum
har numera lokaler på Susvindsvägen 3 och Kardanvägen 4.
Ombyggnationen av lokalerna på Kardanvägen 4 startade i mars 2014 och är
nu färdigställda. För att anpassa lokalerna till Arbetscentrums verksamhet är
det genomfört brandskyddsåtgärder, ett nytt brandlarm och ny ventilation är
installerat, byggt nya handikappwc, två kök, personalrum och
omklädningsrum för både kunder och personal. För övrigt är lokalerna
tillgänglighetsanpassade.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2014 att
socialnämndens investeringsbudget för 2014 utökas med 2 300 000 kronor
till den lokalanpassning som är gjord på Kardanvägen 4.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 november
2014 § 235.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Handläggaren
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Sn § 218

Genomförandeplan framtidens hemsjukvård
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om genomförandeplan för
framtidens hemsjukvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0225

Projektdirektiv
–
Samordning
av
arbetsmarknadspolitiska anställningar

praktik

och

Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om projektdirektiv för
Samordning av praktik och arbetsmarknadspolitiska anställningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/0197

Sammanträdestider socialnämnden 2015 – ändring
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− sammanträda den 2 januari 2015 klockan 11.00, samt att
sammanträda den 29 januari 2015 klockan 13.30
− upphäva beslut att genomföra det konstituerande sammanträdet den
18 december 2014 samt att sammanträda den 22 januari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 23 oktober 2014 § 203 beslutat att det första
konstituerande nämndssammanträdet för den nya nämnden ska genomföras
den 18 december 2014, efter den nuvarande socialnämndens ordinarie möte.
Detta föreslås ändras till den 2 januari 2015, klockan 11.00. På grund av
planering av kommunövergripande utbildningsinsats för politiker den 21-22
januari, föreslås även att mötet den 22 januari 2015 flyttas till den 29 januari
2015. Övriga beslutade tider föreslås kvarstå enligt tidigare beslut.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2014 att
ändra beslut om sammanträdestider för socialnämnden.

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 november
2014 § 240.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 221

Meddelanden
Dnr SN 2014/0207
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn av handläggning
av barn placerade på HVB
Dnr SN 2014/0035
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn av Fenix HVB
Dnr SN 2014/0191
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn inom
äldreomsorgen, Karl Nordströms väg
Dnr SN 2014/0198
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut gällande tillsyn av Ängslyckan
äldreboende
Dnr SN 2014/0139
Kommunstyrelsen 2014-09-30 § 167 – Remissvar, missbruk- och
beroendevården i Halland
Dnr SN 2014/0126
Kommunstyrelsen 2014-09-30 § 169 – Remissvar, betänkandet Assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor, SOU 2014:29
Dnr SN 2014/0119
Kommunfullmäktige 2014-10-14 § 144 - Hemsjukvårdsöverenskommelse
mellan Region Halland och kommunerna i Halland 2015
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 222

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under oktober
månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
3 november och 11 november 2014

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 30 oktober och
4 november och 13 november 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2014/0145
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Lenor Andersson (M) anmäler att de har granskat
beslutsskälen för de fem senaste besluten, före 2014-10-23, i barnärenden
som öppnats efter orosanmälan.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 224

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att ingen granskning genomförs vid nästa
sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 225

Information från verksamheten
Gunilla Antonsson som arbetar på barn- och tonårsverksamheten i Varbergs
omsorg, informerade om det arbete som lett fram till att hon fått
kommunens pris som årets värdskapare.
Sjuksköterskorna Karin Vidarsson och Anette Berntsson Kademark
informerade om sitt arbete med att ta fram ett rapporteringsstöd för
baspersonalens rapportering till sjuksköterskan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

