Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13:30-16:25

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Eivor Blomstrand (S)
Erik Rask (S)
Johan Rosander (MP)
Ghada Meldhav (M)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Anna-Karin Gustavsson (C)
Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S)
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 45-48
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef, §§ 48-66
Lena Brosché, avdelningschef, §§ 48-62
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 48-62
Helene Ljungqvist, tf avdelningschef, §§ 48-62
Kersti Arvidsson, nämndsekreterare
Mats Ericson, kommunikatör, §§ 45-62
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, § 52

Utses att justera

ViviAnne Johansson (C)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 28 mars 2014

Sekreterare

Kersti Arvidsson

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

ViviAnne Johansson

Paragraf

1-24

45-66
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 mars 2014

Datum för anslags
uppsättande

28 mars 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 45

Föredragningslistan
Ärende nummer 13 på kallelsen, Information angående beslut från
Skolinspektionen; särskilt stöd i skola för familjehemsplacerade barn, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

4

Sn § 46

Ägarsamråd - Varbergs omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Varbergs omsorgs
årsrapport för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 47
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Dnr SN 2014/0041

Ansökan om projektstöd av Allmänna arvsfonden för
hälsoprojektet MER LIV
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Allmänna arvsfonden för hälsoprojektet MER
LIV.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetscentrum önskar starta upp ett projekt kallat MER LIV, ett
hälsoprojekt som handlar om att ge funktionsnedsatta mer av livet. Projektet
omfattar tre olika områden. Det ena området är inriktat mot kultur och
teater, det andra handlar om utbildning i ett kvalitativt hälsoarbete och det
sista är riktat mot utveckling genom djur och natur. Verksamheten har för
avsikt att under projekttiden hitta vägar för att de olika delprojekten ska
kunna bli en del av den ordinarie verksamheten inom kommunen efter
projekttidens slut.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2014 att
socialnämnden ska godkänna ansökan till Allmänna arvsfonden för
hälsoprojektet MER LIV.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 56.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport februari 2014 – Socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna socialnämndens månadsrapport för februari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för februari 2014.
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga angående hur lång kön är till
trygghetsboende. Förvaltningen besvarar frågan på nästkommande möte
med socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 49

Investeringsplan 2015 - Information
Ola Viestam, avdelningschef, informerar
investeringsplan 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

om

Utdragsbestyrkande

arbetsprocessen

för

Datum
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Dnr SN 2014/0038

Överenskommelse om utbildning i svenska för invandrare
med Centrum för Livslångt Lärande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse om utbildning i svenska för
invandrare med Centrum för Livslångt Lärande, Kommunstyrelsens
förvaltning från och med 2014-04-01 till och med 2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen handhar sedan den 1 januari 2012 den statliga
ersättningen för flyktingar som är kommunplacerade. En viss del av den
statliga ersättningen ska bekosta flyktingars utbildning i svenska för
invandrare, SFI. Centrum för Livslångt Lärande, CLL, ansvarar för SFI för
samtliga kommunens innevånare.
Socialnämnden ansvarar för kostnaderna för SFI utbildningen för de
personer som nämnden får ekonomisk ersättning för enligt avtal med
Migrationsverket. Överenskommelsen syftar till att reglera kostnaden för
SFI och hur CLL får betalt från den statliga schablonersättningen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2014 förslag
till överenskommelse med Centrum för Livslångt Lärande avseende
utbildning i svenska för invandrare. Förslag till överenskommelse redovisas
i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

CLL, Ulric Björck, Chef/Rektor
Avtalsutvecklaren
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr SN 2011/0274

Avtal om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning
inom jobbgaranti för ungdomar med Arbetsförmedlingen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning
inom
jobbgaranti
för
ungdomar
med
Arbetsförmedlingen i Varberg för perioden 2014-04-01 – 2015-0331.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får
Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för
anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (UGA).
Kommunen har ett etablerat samarbete sedan 2007 med Arbetsförmedlingen
gällande verksamhet inom ramen för jobbgarantin för ungdomar. Det
handlar om riktade insatser till unga personer under 25 år som varit
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen under en period om 90 dagar. Det finns
tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget
omfattar högst 50 deltagare och här förbinder sig Arbetsförmedlingen att
ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag
och person, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader. Tidigare
erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 februari 2014 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar med
Arbetsförmedlingen för perioden 2014-04-01 – 2015-03-31. Förslag till
avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklaren
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 52

Personliga ombud - Information
Karin Kärrengård, utvecklingsledare, informerar
Personliga ombud.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

om

verksamheten

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 53
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Dnr SN 2014/0018

Redovisning av verksamhet och ansökan om statsbidrag för
verksamhet med personliga ombud
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av verksamhet med personliga ombud för
2013

-

ansöka om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud för
2014 hos Länsstyrelsen i Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Verksamhet med personliga ombud riktar sig till personer över 18 år som
har psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten finansieras genom
statsbidrag. Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personliga
ombud av förordningen SFS 2013:522. Med anledning av det begär
Länsstyrelsen i Hallands län in nytt underlag för verksamheten.
Från 2014 kommer ansökningsförfarandet och uppföljningen vara enhetlig
för samtliga län. Även för verksamheter som är igång behöver Länsstyrelsen
nytt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt statsbidrag.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2014 att
socialnämnden ska godkänna redovisning av verksamhet med personliga
ombud år 2013 och ansöka om fortsatt statsbidrag för verksamhet med
personliga ombud.
Verksamhet med personliga ombud ska stödja den enskilde för att han/hon
så långt det är möjligt ska ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation
och vara delaktig i samhället. Personliga ombud arbetar på den enskildes
uppdrag och utövar ingen myndighetsutövning. De personliga ombuden har
kommit att bli ett viktigt stöd för många personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsens i Hallands län
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0043

E-hälsa - trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

påbörja processen med ”trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik” i enlighet med de nationella målen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjort årliga
överenskommelser om ”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten”. Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via
SKL utbetalt stimulansmedel. En betydande del av överenskommelsen rör
kommunernas arbete med e-hälsa.
Ett av grundkraven för att få del av stimulansmedlen i årets
överenskommelse är att kommunen beslutar att påbörja processen om
”trygghet, service och delaktighet i hemmet” samt att övergå till digital
teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och
kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet.
Inom socialförvaltningen pågår arbetet med att införa ovanstående
målsättningar.
Yttrande
Socialnämnden i Varberg beslutade den 23 maj 2013 § 100 att godkänna
strategi och utvecklingsmål för IT/IS 2013-2015. I denna strategi fastslogs
nämndens mål för IT/IS vilka stämmer väl överens med de nationella målen.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2014 att
socialnämnden beslutar att påbörja processen med ”trygghet, service och
delaktighet i hemmet genom digital teknik” i enlighet med de nationella
målen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 49.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 55
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Dnr SN 2014/0036

Intern kontrollplan 2014 - Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
–

fastställa föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2014 och
översända till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 7 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska varje år göra en
plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2014 förslag
till intern kontrollplan för 2014. Förvaltningen har, utifrån kommunens
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, tagit fram en plan
som bygger på risk- och väsentlighetsbedömningar. Detta har gjorts inom
tre områden; äldre, försörjningsstöd och ekonomisk uppföljning. Två
kontrollpunkter har även förts över från föregående års kontrollplan enligt
beslut i socialnämnden, då kontrollen inte ansågs fullständigt genomförd.
Internkontrollen ska vara genomförd senast den 31 oktober 2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Alla avdelningschefer, socialförvaltningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0008

Remissyttrande - Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 24 februari 2014,
som sitt eget yttrande till kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Biblioteksplan
för Varbergs kommun. Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig om
planen.
Att biblioteken, enligt planen, ska bedriva uppsökande verksamhet till bland
annat äldre och funktionsnedsatta samt ha medier anpassade för olika
målgrupper ses av förvaltningen som positivt. Förvaltningen ser positivt på
att planen tar upp vikten av fortsatt strategiskt arbete och utarbetandet av
metoder för att öka jämlikheten.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2014 förslag
till yttrande över Biblioteksplan. Socialförvaltningen har inom ramen för
förvaltningens verksamhetsområde, inga synpunkter på innehållet i
Biblioteksplanen och ser det som positivt att hänsyn tagits till personer som
av olika skäl har svårt att ta del av bibliotekens utbud och att de
uppmärksammats på olika vis i planen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 57
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Dnr SN 2014/0011

Uppdrag att utreda former för vidareutveckling av fritt val
inom särskilda boenden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- återremittera ärendet för kompletterande handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Inger Karlsson (S) föreslår att socialnämnden ska besluta att återremittera
ärendet för kompletterande handläggning.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan 2010 haft fritt val-system i särskilt boende.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 6 februari 2014 att
socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda former för
vidareutveckling av fritt val inom särskilda boenden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2014
§ 54 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden utan förslag till
beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 58
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Dnr SN 2014/0037

Ansökan till Vinnova – Utveckla ersättningsmodeller Halland
Lena Brosché, informerar om ansökan om utvecklingsmedel hos Vinnova
för att utveckla ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och
omsorg. Ansökan är gemensam mellan de halländska kommunerna och
Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 59

Hemsjukvården - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om arbetet med nytt avtal
mellan Region Halland och de halländska kommunerna när det gäller
hemsjukvården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 60
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Dnr SN 2013/0062

Överenskommelse med servicenämnden - Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om diskussioner med
serviceförvaltningen angående överenskommelse gällande måltider och
servering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 61

Meddelande
Svenska Migrationscentret 2014-02-12 – Information angående erbjudande
om etablering av ett lokalkontor inom Svenska Migrationscentret i Varberg
Dnr SN 2013/0072
Patientnämnden Halland – Verksamhetsberättelse 2013
Dnr SN 2014/0046
Revisionsrapport – Granskning av löneprocessen samt inköpsprocessen
Dnr SN 2013/0282
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-04 – § 40 Blockhyresavtal
Sannavägen 2
Dnr SN 2012/0209
Kommunfullmäktige 2014-02-25 - § 14 Utredning – Dialog med ungdomar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 62

Anhörigriksdagen 20-21 maj 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

en representant var från de tre anhörigföreningarna i Varberg ska få
möjlighet att delta i anhörigriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anhörigas Riksförbund (AHR) inbjuder till anhörigriksdagen den 20-21 maj
2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 63

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under februari
månad 2014 redovisas.
Protokoll från
10 mars 2014

arbets-

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 20 februari 2014 och
6 mars 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 64
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C) och Johan Rosander (MP) anmäler att de har
granskat de fem senaste besluten, före 2014-02-20, gällande avslag särskilda
boenden för äldre.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20
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Sn § 65

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste besluten, före 2014-03-20, gällande ansökan om
bistånd till särskilda boenden för äldre.
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Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef äldre, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-03-20
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Sn § 66

Övriga ärende
Erik Rask (S) ställer fråga angående härbärge och förvaltningens arbete med
bostadslösa personer från andra EU-länder. Förvaltningschef Håkan
Strömberg svarar att de föreningar som är intresserade av att ordna härbärge
för bostadslösa är välkomna att söka föreningsbidrag, vilket de också
informerats om. Vidare informerar Håkan Strömberg om att förvaltningen
bedriver uppsökande verksamhet, med tolk och fullföljer det
myndighetsansvar socialtjänsten har.
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