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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-17.20, ajournering kl.
16.25-16.40

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Olof Andersson (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Johanna Palmelid (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Madelene Thomsen (M), §§ 179-184
Jan Lofjärd (M)
Mikael Karlsson (C)
Ingmari Carlsson (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 179-188
Maria Sjödahl, avdelningschef, §§ 179-188
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 179-188
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, §§ 179-188
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, § 179
Lena Brosché, strateg utredare, §§ 179, 185
Hans-Inge Johansson, upphandlingsstrateg, §§ 182-184
Sabina Medanovic, integrationssamordnare, § 182

Utses att justera

Johanna Palmelid (SD)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 28 november 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Paragraf

179-190

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Johanna Palmelid

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

24 november 2016

Datum då anslaget sätts upp

29 november 2016

Datum då anslaget tas ned

21 december 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall
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Sn § 179
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Dnr SN 2016/0269

Utveckla demensvården
Antalet äldre ökar alltmer, och i takt med det ökar även antalet personer
med demens. En utveckling av demensvården behöver ske utifrån
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna
tydliggör behov av personcentrerad vård, det vill säga ett arbetssätt med
fokus på individuella behov utifrån personlighet, ålder och olika
sjukdomsfaser.
Socialnämnden beslutade den 17 december 2015, § 230, bland annat att ge
förvaltningen i uppdrag att utveckla demensvården genom att ta fram
förslag till koncept för demenscenter, demensteam och metodik/arbetssätt.
Nämnden och förvaltningen diskuterar utveckling av demensvården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24
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Sn § 180

Boendeformer och ersättningsmodell inom
äldreomsorgen – Information
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om olika boendeformer för
äldre.
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om ersättningsmodellen till
utförare inom äldreomsorgen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24

Sn § 181
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapporter oktober 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 2016
och översända den till kommunstyrelsen
2. godkänna månadsrapport oktober 2016 – socialförvaltningen
Johanna Palmelid (SD) deltager inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 fyra
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 den 3 november 2016
Månadsrapport oktober 2016
Månadsrapport oktober 2016 - socialförvaltningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24

Sn § 182
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Dnr SN 2016/0229

Överenskommelse om utbildning i svenska för
invandrare med Centrum för Livslångt Lärande
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse mellan
Centrum för Livslångt Lärande (CLL), kommunstyrelsens
förvaltning och socialförvaltningen under tidsperioden 2017-01-01
till och med 2020-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen erhåller sedan den 1 januari 2012 statsbidraget för
nyanlända som är kommunplacerade/folkbokförda. En viss andel av detta
bidrag ska bekosta utbildning i Svenska För Invandare (SFI) för nyanlända
som är äldre än 21 år. Centrum för Livslångt Lärande (CLL) ansvarar för
SFI för samtliga av kommunens invånare.
Överenskommelsen syftar till att reglera CLL:s genomförande av utbildning
i svenska för invandrare. Föreslagen överenskommelse bygger i stort på nu
gällande överenskommelse med bibehållen ersättningsnivå år 1 och 2.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 14 november
2016, § 187
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 oktober 2016
Överenskommelse avseende utbildning i svenska för invandrare mellan
Centrum för Livslångt Lärande (CLL) och socialförvaltningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hans-Inge Johansson, upphandlingsstrateg
Sabina Merdanovic, integrationssamordnare
Lena Brosché, strateg utredare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24

Sn § 183
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Dnr SN 2016/0215

Överenskommelse om kost till särskilda boende
med serviceförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till ny överenskommelse avseende
kost till särskilda boenden med serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nu gällande överenskommelse om kost till särskilda boende med
serviceförvaltningen löper ut den 31 december 2016 varför en ny
överenskommelse behöver göras.
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen under hösten 2016 träffat
företrädare för serviceförvaltningen för att diskutera den nya
överenskommelsen som således är framtagen i samverkan.
Föreslagen överenskommelse löper under 2017. Beskrivning av
överenskommelsens omfattning har preciserats ytterligare relativt nu
gällande överenskommelse.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 14 november
2016, § 188
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 oktober 2016
Överenskommelse kost till särskilda boenden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hans-Inge Johansson, upphandlingsstrateg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 184
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Dnr SN 2016/0216

Upphandling - drift av särskilt boende - Tvååker
och Veddige
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av drift av särskilda boenden på Bäckvägen 1 och
Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt Ringvägen 11 A-B i Veddige totalt
50 lägenheter för tiden 2018-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet till
fyra års förlängning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009, § 296, att anta anbud från
Avesina AB gällande drift av särskilt boende på Bäckvägen 1 och
Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt Ringvägen 11 A-B i Veddige, totalt 50
lägenheter, för tiden 2010-04-01 – 2014-03-31 med möjlighet till fyra års
förlängning.
Avtalet har under avtalstiden överlåtits från Avesina AB till Avesina
Äldreomsorg AB och därefter till Humana Omsorg AB. Regelbundna
avstämningar har genomförts och en verksamhetsuppföljning har nyligen
genomförts av socialförvaltningen. Den upphandlade verksamheten bedrivs
i enlighet med avtalet.
Avtalet löper ut 31 mars 2018 och en ny upphandling behöver påbörjas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 14 november
2016, § 189
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 oktober 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hans-Inge Johansson, upphandlingsstrateg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 185
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Dnr SN 2015/0286

Yttrande gällande motion från Lennart Liljegren
(SPI) om att införa modell Tubberöds Hus som
ett testprojekt på ett befintligt äldreboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
Turid Ravlo-Svensson (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Ing-Marie
Berggren (S) och Olof Andersson (S) deltar inte i beslutet.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Persson (L) föreslår att socialnämnden ska besluta att avstyrka
motionen men med det tillägget att socialförvaltningen får i uppdrag att
undersöka intresset för Intraprenad inom äldreomsorgen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Lena
Perssons (L) förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar enligt
arbets- och planeringsutskottets förslag.
Ajournering kl. 16.25-16.40
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande modell Tubberödshus. I motionen föreslås att modell
Tubberödshus ska införas på ett befintligt äldreboende i Varbergs kommun
som ett testprojekt under tre år, alternativt införa modellen i Varbergs
kommun. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.
Tubberödshus är ett äldreboende i Tjörns kommun som bedrivs i form av
en intraprenad. Tubberödshus drivs enligt modellen ”Thyra FrankLottehemmet” i Köpenhamn. Det som karaktäriserar verksamhet enligt
denna styrmodell, är att det ges stor frihet till de boende och personalen att
påverka verksamheten på olika sätt. Genom att verksamheten bedrivs som
en intraprenad har man bland annat större frihet rent ekonomiskt då
arbetssättet innebär att verksamheten är en egen resultatenhet och liknar
till stora delar en entreprenad som driftsform.
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2016, § 75, återremittera ärendet för
ytterligare utredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 185 forts.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 14 november
2016, § 190
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 oktober 2016
Socialförvaltningens utredning den 17 oktober 2016
Motion från Lennart Liljegren (SPI) om att införa modell Tubberöds Hus

Övervägande
Verksamheten som bedrivs på Tubberöds hus, baseras på att stimulera och
driva arbetet utifrån de boendes önskemål, vilket bör vara målet för alla
äldreboenden, oavsett driftsform. Detta är socialnämndens intention och
det syns även i internuppdrag och avtal med entreprenörer. De kvalitetsdeklarationer som nämnden beslutat ska gälla i boendena styrker också
detta.
Förvaltningen bedömer att nuvarande organisation, den ersättning som ges
utifrån intäktsfinansiering, olika driftsformer (egenregi och avtal
utifrån upphandling), samt den enskildes möjlighet att själv välja vilket
boende man vill flytta till, gör att socialnämnden kan styra utvecklingen av
denna insats. Detta kopplat till de kvalitetsdeklarationer som beslutats av
nämnden, ger även de boende och personalen möjlighet att påverka och
utveckla innehållet i de särskilda boendena tillsammans. Därför föreslår
förvaltningen att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-24

Sn § 186
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Dnr SN 2014/0094

Projekt - utvecklad samverkan i vårdkedjan och
tidiga rehabiliteringsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förlängning av projektet ”Utvecklad samverkan i vårdkedjan och
tidiga rehabiliteringsinsatser”, sker fram till och med mars 2017.
2. finansiering av projektets förlängning sker genom att belasta
socialnämndens resultatreserv med 750 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 19 juni 2014, § 125, att genomföra projektet

”Rehabiliterande förhållningssätt som arbetssätt”.
Utvecklad samverkan i vårdkedjan och tidiga rehabiliteringsinsatser är ett
projekt med målsättning att utveckla och implementera ett arbetssätt där
kund/patient får en behovsinriktad biståndshandläggning, och där hälsooch sjukvårdsperspektivet (oavsett huvudman) finns med som en del i
biståndsbedömningen.
Relaterat till komplexiteten kring samverkan i dessa vårdövergripande
frågor har projektets utprovning av lokal arbetsmodell behövt senareläggas.
Det medför behov av att förlänga den period där arbetsmodellen prövas för
att få ett större utvärderingsunderlag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 14 november
2016, § 191
Socialförvaltningens beslutsförslag den 31 oktober 2016

Övervägande
Lokalt rapporterar de involverade deltagarna stora vinster på individnivå.
Styrgruppen gör dock bedömningen att den del av projektet där
arbetsmodellen prövas skulle behöva förlängas för att ge ett säkrare
utvärderingsunderlag, inför beslut om vad i modellen som eventuellt ska
implementeras. Medaktörerna inom närsjukvården och slutenvården stöder
projektets förlängning och har lämnat besked om att de kan fortsätta att
bidra med sina delar under föreslagen förlängning. Det föreslagna beloppet
är baserat på beräkningar utifrån tidigare kostnader för projektet samt
utrymme för att kunna genomföra ytterligare modifieringar av
arbetsmodellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga avdelningschefer
Anna Nielsen, projektledare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 187

Meddelande
Dnr SN 2016/0107
Varbergs Föreningsråd – begäran om utökat bidrag 2017
Dnr SN 2016/0195
Kommunstyrelsen 2016-10-25 § 212 –
Svar på remiss om ansvaret för nutritionsbehandling
Dnr SN 2016/0039
Kommunfullmäktige 2016-10-18 § 137 – Delårsrapport 2016
Kommunfullmäktige 2016-10-18 § 142 – Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 188

Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om Härbärget. Erland Linjer (M),
ordförande och Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om missbruksvård för kvinnor. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om schablontider. Maria Sjödahl,
avdelningschef, svarar på frågan.
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga om kontinuitet i hemtjänsten. Håkan
Strömberg, förvaltningschef, svarar att information kommer på ägarsamråd
i januari eller februari.
ViviAnne Johansson (C) ställer fråga om uppföljning av LP-stiftelsen.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar att punkten tas upp på
kommande arbets- och planeringsutskott.
Johanna Palmelid (SD) ställer fråga om hanteringen av incidenter på HVB
hem. Förvaltningen återkommer i frågan.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 189

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 7 och 14
november 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 20 och 27 oktober och
10 november 2016
Beslut under perioden 1 oktober 2016 – 31 oktober 2016 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden 6 oktober 2016 – 22 november 2016 gällande
serveringstillstånd – Dnr SN 2016/0019
Förteckning över övriga beslut för oktober 2016 – november 2016 –
Dnr SN 2016/0019
Datum
2016-11-21

2016-11-21

2016-11-21

Typ av beslut
Avtal för utförande av sysselsättning
för personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt lagen
om valfrihetssystem – Ancorma
Invest AB
Avtal för utförande av sysselsättning
för personer med missbruks- och
beroendeproblematik enligt lagen
om valfrihetssystem – Ancorma
Invest AB
Tilläggsavtal ML Terapi och hälsa
konsult avseende sänkning av
kapacitetstak

Dnr/motsvarande
SN 2016/0287

SN 2016/0288

SN 2015/0068

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 190
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Dnr SN 2015/0036

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Lena Persson (L) och Ingmari Carlsson (V) anmäler att de har granskat de
fyra senaste besluten före 20 oktober 2016, om avslag ekonomiskt bistånd.

Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

