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Sn § 70

Föredragningslistan
Ärende nummer 17 på kallelsen, Information angående beslut från
Skolinspektionen; särskilt stöd i skola för familjehemsplacerade barn, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-04-24

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 71

4

Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport och månadsuppföljning mars 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för mars
2014 och översända den till kommunstyrelsen

-

godkänna månadsrapporten för mars 2014

-

uppdra åt förvaltningen att analysera kostnadsökningarna inom
hemtjänsten och hemsjukvården samt återkomma med förslag till
handlingsplaner vid socialnämndens sammanträde den 22 maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att uppdra åt
förvaltningen att analysera kostnadsökningarna inom hemtjänsten och
hemsjukvården samt återkomma med förslag till handlingsplaner vid
socialnämndens sammanträde den 22 maj 2014.
Beskrivning av ärendet
Fem gånger per år ska nämnderna ta fram en månadsuppföljning och
översända till kommunstyrelsen. Månadsuppföljningen syftar till att ge en
kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos och är ett komplement
till tertial-, delår- och helårsuppföljningen.
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 även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Av månadsuppföljningen och månadsrapporten för mars månad framgår att
kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än förväntat och
nämndens prognos visar på ett budgetöverskridande.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat
månadsuppföljning och månadsrapport för mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

7

april

2014

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0072

Investeringsplan 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna investeringsplanen för 2015 som sin egen och översända
den till kommunsstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför budget 2015 har Varbergs kommun antagit en ny arbetsmodell för
investeringsprocessen som innebär att innan en ny investering läggs till
investeringsplanen ska en förstudie genomföras. Då socialnämnden inte har
några nya investeringsbehov som genomgått åtgärdsval och förstudie
återfinns inga nya objekt i investeringsplanen för 2015. De objekt som finns
upptagna har funnits med sedan tidigare år.
Socialnämndens investeringsplan för 2015 innehåller två objekt
1. Verksamhetsinvesteringar 5 mnkr, vilket är en ökning med 2 mnkr.
2. Ombyggnation daglig verksamhet 5 mnkr, vilket är en utökning av
beslutad ram med 2 mnkr.
Samtidigt bedöms behovet av särskilda boendeplatser att successivt öka
vilket kommer att föranleda ett åtgärdval under året. Inom några år finns
troligen behov av ytterligare bostäder samt upprustning av befintligt bestånd
av bostäder för personer med funktionsnedsättningar.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014 förslag till
investeringsplan 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 75.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Sn § 73

Tidplan/arbetsgång tertialrapport
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar
tertialrapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

tidplan/arbetsgång

Utdragsbestyrkande

för
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Sn § 74

Tidplan/arbetsgång budget 2015, plan 2016-2017
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar tidplan/arbetsgång för budget
2015, plan 2016-2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 75

Arbetsmiljöfrågor inom korttidsboende
Inger Karlsson (S) ställer fråga angående arbetsmiljön inom
korttidsboendena. Socialnämnden och förvaltningen diskuterar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2013/0219

Föreningsbidrag år 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
–

bevilja Brottsofferjouren i Varberg föreningsbidrag om 137 120 kr
för tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja Kamratföreningen Länken föreningsbidrag om 437 575 kr för
tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja Länk 80 föreningsbidrag om 437 575 kr för tiden 2014-06-01
- 2015-05-31

–

bevilja Kvinnojouren Frideborg föreningsbidrag om 558 000 kr för
tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja LP-verksamheten föreningsbidrag om 150 000 kr för tiden
2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja Kommunal Handikapprådets Referensgrupp föreningsbidrag
om 136 950 kr för tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja RSMH föreningsbidrag om 384 000 kr för tiden 2014-06-012015-05-31

–

bevilja Varbergs anhörigförening föreningsbidrag om 17 500 kr för
tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja Varberg Nord anhörigförening föreningsbidrag om 15 000 kr
för tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

bevilja Tvååkers anhörigförening föreningsbidrag om 20 000 kr för
tiden 2014-06-01 – 2015-05-31

–

avslå ansökningarna från föreningarna Natthärbärget Lyktan,
Växtkraft och Föräldraföreningen mot Narkotika.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
Inför 2014/2015 har 13 föreningar ansökt om bidrag. Förvaltningen har
genomfört dialogsamtal med de föreningar som har verksamhet i Varberg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 76 forts.
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Dnr SN 2013/0219

där man diskuterat syfte och mål, målgrupp samt hur det är tänkt att
eventuella bidrag ska användas.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 1 april 2014 förslag till
fördelning av föreningsbidrag för tiden 2014-06-01 – 2015-05-31.
Fördelningen är gjord utifrån föreningarnas verksamhet och inriktning så att
föreningar som bedöms likvärdiga får ett likvärdigt bidrag. Det innebär att
några föreningar får lägre bidrag än föregående år. Förvaltningen föreslår
dessutom att
-

föreningen ”Natthärbärget Lyktan” inte beviljas startbidrag till sin
nyetablerade förening då verksamheten inte kommit igång
föreningen ”Växtkraft” inte beviljas bidrag då föreningen inte
bedöms uppfylla socialnämndens behov och kriterier
ansökan från ”Föräldraföreningen mot Narkotika” inte prövas, då
föreningen inte har någon verksamhet stationerad i Varberg.

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 79.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef ekonomi
Ekonom Bengt Gabrielsson
Avdelningschef uppdrag
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0065

Riktlinjer - driftsbidrag för trygghetsboende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för driftsbidrag till
trygghetsboende, daterad 21 mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att stimulera fastighetsägare att skapa trygghetsboende i Varbergs
kommun beslutade socialnämnden om kommunalt driftsbidrag till
trygghetsboende den 22 juni 2011 § 162. Bidraget innebär att
socialnämnden betalar bidrag för del av lokalkostnaden i
gemensamhetsutrymme och viss kostnad för bovärd. Det första
trygghetsboendet färdigställs i Veddige till sommaren 2014 av en privat
fastighetsägare.
Yttrande
För att tydliggöra handläggningen av driftsbidrag för trygghetsboende har
förvaltningen tagit fram riktlinjer för ändamålet.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2014 förslag på
riktlinjer för driftsbidrag till trygghetsboende.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 april 2014 § 64.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/0044

Patientsäkerhetsberättelse 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2013,
som redovisas i tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen ställer omfattande krav på verksamheter som bedriver
hälso- och sjukvård att kvalitetssäkra och redovisa sitt arbete med
avvikelsehantering. Lagen tydliggör vårdgivarens skyldighet att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ska, i en patientsäkerhetsberättelse, beskriva hur verksamheten
har arbetat med att förebygga vårdskador och utreda händelser som medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada. Beskrivningen ska också omfatta
hur man arbetar med att engagera patienter och närstående i
patientsäkerhetsarbetet.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2014 förslag till
Patientsäkerhetsberättelsen för 2013. I Patientsäkerhetsberättelsen beskrivs
socialförvaltningens kvalitetsarbete när det gäller hälso- och sjukvård.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 april 2014 § 68.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0027

Internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
omsorg för utförande av daglig verksamhet i lantlig miljö
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och
avdelningen Varbergs Omsorg för utförandet av daglig verksamhet i
lantlig miljö

-

fastställa ersättningen till Varbergs omsorg år 2014 för utförandet av
daglig verksamhet i lantlig miljö enligt bifogat förslag till
internuppdrag. Beslutet räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex
(OPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen arbetar fram internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och
Varbergs omsorg för att tydliggöra ansvarsfördelning och uppdrag mellan
beställare och utförare samt fastställa ersättningsnivån till utförarna.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2014 förslag till
internuppdrag mellan uppdragsavdelningen och Varbergs Omsorg för
utförandet av daglig verksamhet i lantlig miljö. Internuppdraget föreslås
gälla från 2014-05-01 till och med 2015-05-31. Därefter förlängs
internuppdraget med ett år i taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 80.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Boendesamordnare Malin Widman
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0255

Reviderade kvalitetskrav
sysselsättning

för

daglig

verksamhet

och

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till reviderade kvalitetskrav för
daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2011 § 161 att godkänna förslag till
kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun.
I samband med att förfrågningsunderlag och avtal samt internuppdrag har
tagits fram behöver kvalitetskraven revideras.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2014 förslag till
reviderade kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs
kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 81.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Karin Fahlman
Boendesamordnare Malin Widman
Psykiatrihandläggare Susanne Bergenheim
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0060

Mångfaldsplan 2014-2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- fastställa förvaltningens förslag till Mångfaldsplan 2014-2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till Mångfaldsplan 2014-2016.
Mångfaldsplanen har tagits fram med utgångspunkt i Policy för främjande
av mångfald i arbetslivet, som antogs av Kommunfullmäktige den 20
november 2012.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014 förslag till
Mångfaldsplan 2014-2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 83.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdrag
Avdelningschef Varbergs hälsofrämjande tjänster
Avdelningschef Varbergs omsorg
Avdelningschef kvalitet
Avdelningschef ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0230

Yttrande - Överenskommelse om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014
som eget yttrande till kommunstyrelsen

- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har till kommunen översänt förslag till tillfällig ändring i
överenskommelse om nyanlända invandrare 2014 och 2015.
I nuvarande överenskommelse har Varbergs kommun åtagit sig att årligen ta
emot 80 nyanlända, varav omkring 35 beräknas bosätta sig på egen hand
och 45 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets
försorg. Förslaget innebär att Varbergs kommun även fortsättningsvis tar
emot 80 nyanlända, men ökar antalet av dessa för bosättning genom
anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket till 55.
Ändringsöverenskommelsen gäller 2014-01-01 - 2015-12-31.
Socialförvaltningen har getts möjlighet att framföra synpunkter på förslag
till tillfällig ändring av överenskommelsen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014 förslag till
yttrande för överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare. Förvaltningen bedömer att med ett gott samarbete med
fastighetsägare och med den organisation som finns inom förvaltningen för
mottagande av flyktingar så kommer den tillfälliga överenskommelsen inte
att förorsaka några problem. Socialförvaltningen har därmed inga
invändningar mot förslaget till ändrad överenskommelse.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 82.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef Uppdragsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0011

Uppdrag att utreda former för vidareutveckling av fritt val
inom särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att utreda former för vidareutveckling av
fritt val inom särskilt boende.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan 2010 haft fritt val-system i särskilt boende.
Förvaltningen aktualiserar nu frågan om att få ett uppdrag av nämnden att
utreda om det är möjligt och önskvärt att vidareutveckla fritt val inom
särskilt boende.
Yttrande
Socialnämnden beslutade den 20 mars 2014 § 57 att återremittera ärendet
för kompletterande handläggning.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 7 april 2014 att
förvaltningen får i uppdrag att utreda former för vidareutveckling av fritt val
inom särskilt boende.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 14 april 2014
§ 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef kvalitet
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0062

Yttrande - Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet
- placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 8 april 2014 som
eget yttrande till kommunledningskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 8 april 2014 som eget yttrande till
kommunledningskontoret.
Beskrivning av ärendet
Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en
översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt vissa
frågor som rör socialtjänstlagen. Utredningen har genom tilläggsdirektv
även fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barn och unga
samt lämna förslag till fler boendealternativ. Utredningens förslag har
presenterats i delbetänkandet ”Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga”.
Varbergs
kommun
har
fått
betänkandet
på
remiss
och
kommunledningskontoret har begärt yttrande i ärendet från socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 8 april 2014 förslag till
yttrande över betänkandet. Av yttrandet framgår att nämnden ställer sig
positiv till förslagen i utredningen.
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Dnr SN 2013/0269

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg - tillsyn av
utredningstider gällande utredningar enligt socialtjänstlagen
- Information
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 11 april 2014,
avseende tillsyn av utredningstider gällande utredningar enligt
socialtjänstlagen, avseende barn.
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Dnr SN 2013/0284

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn
på Lantmannavägen - Information
Jäv
Maulo Rivera (S) anmäler jäv och deltar inte i informationen av detta
ärende.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, daterat 20 mars 2014,
gällande tillsyn på Lantmannavägen.
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Sn § 87

Meddelande
Dnr SN 2013/0261
Socialstyrelsen – Beslut om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014
Dnr SN 2013/0274
Socialstyrelsen – Beslut om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
Dnr SN 2013/0155
Socialstyrelsen – Information om statsbidrag för kompetensutveckling inom
den sociala barn- och ungdomsvården 2014
Dnr SN 2014/0058
Socialstyrelsen – Information om stimulansbidrag för att förbereda eller
vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2014
Dnr SN 2014/0061
Länsstyrelsen Hallands län – Information om ersättning för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet samt utveckla samverkan enligt
förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Dnr SN 2014/0057
Länsstyrelsen Hallands län – Inbjudan att ansöka om medel till
förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn 2014
Dnr SN 2012/0082
Kommunfullmäktige 2014-03-18 - § 36 Överenskommelse om platser för
ensamkommande flyktingbarn
Dnr SN 2014/0082
Kommunstyrelsen 2014-03-25 - § 66 Tyck Om Varberg, uppföljning och
handlingsplan
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Sn § 88

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under mars
månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets7 april och 14 april 2014

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 20 mars, 3 april och 17
april 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Ghada Meldhav (M) och Eivor Blomstrand (S) anmäler att de har granskat
de fem senaste besluten, före 2014-03-20, gällande ansökan om bistånd till
särskilda boenden för äldre.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 90

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

de fem senaste besluten, före 2014-04-24, om att inte inleda
utredning efter orosanmälan för barn och ungdomar.
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