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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.55

Beslutande

Erland Linjer (M)
Turid Ravlo-Svensson (S) §§ 198-201, 203-216
Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C) §§ 198-210
ViviAnne Johansson (C) §§ 198-214
Johan Rosander (MP), §§ 198-203, 205-207
Lena Persson (L)
Björn Jonasson (KD)
Erik Rask (S)
Malin Kjellberg (S)
Anders Friebe (S)
Olof Andersson (S)
Johanna Palmelid (SD)
Ingmari Carlsson (V), §§ 202, 215-216
Mikael Karlsson (C), §§ 204, 208-216
Madelene Thomsen (M), §§ 211-214
Jan Lofjärd (M), §§ 215-216

Ersättare –
inte tjänstgörande

Madelene Thomsen (M), §§ 198-201, 203-210
Jan Lofjärd (M), §§ 198-214
Mikael Karlsson (C), §§ 198-203, 205-207
Ingmari Carlsson (V), §§ 198-201, 203-214

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Ola Viestam, avdelningschef, §§ 198-200, 204-207
Maria Sjödahl, avdelningschef, §§ 198-202, 204-216
Kristina Kjellgren, avdelningschef, §§ 198-201, 203-212
Anne-Christine Göransson, tf avdelningschef, §§ 198-200, 204-206
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Mats Ericson, utvecklingsstrateg kommunikatör, §§ 198-200, 204-214
Ing-Marie Åkesson, personalföreträdare, §§ 198-199, 204-214
Lennart Karlsson, Ingemar Andersson, Krister Röjgren, Bertil Lundmark
från Varbergs Omsorg, § 199
Hans-Inge Johansson, upphandlingsstrateg, §§ 202-204
Kristina Hedlund, enhetschef, § 202
Caroline Nilsson, projektledare, § 203
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare, § 208
Lena Brosché, strateg utredare, §§ 211-212

Utses att justera

Lena Persson (L)

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 19 december 2016
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Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Lena Persson
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Paragraf

198-216

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 december 2016

Datum då anslaget sätts upp

20 december 2016

Datum då anslaget tas ned

11 januari 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Sn § 198

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista ändras enligt följande:
• Extra ärende – hävning av avtal om utförande av hemtjänstinsatser,
tas upp som punkt 5
• Punkt 10, avtal med Varbergs Föreningsråd – tas upp som
diskussionsärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Sn § 199

Arbetsmarknadsinformation
Lennart Karlsson, Ingemar Andersson, Krister Röjgren och Bertil
Lundmark från Varbergs Omsorg, informerar om Arbetscentrums
verksamhet. Arbetscentrum erbjuder arbetsrehabilitering, sysselsättning
och praktikplatser till personer som har en funktionsnedsättning eller är
arbetslösa och behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Sn § 200

Medarbetarundersökning 2016
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om resultatet från årets
medarbetarundersökning. I september genomfördes kommunens
gemensamma medarbetarundersökning.
Totalt visar årets undersökning på liknande nivåer som tidigare år.
Resultatet för socialförvaltningen följer kommunens resultat som helhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 201
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Dnr SN 2014/0216

Hävning av avtal om utförande av
hemtjänstinsatser, inklusive delegerade hälsooch sjukvårdsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. häva avtalet med Hemtjänst och Service i Halland AB avseende
utförande av hemtjänstinsatser inklusive delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser då företaget inte har tillräcklig kompetens för att
utföra uppdrag samt att det föreligger patientsäkerhetsrisker.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har avtal med Hemtjänst och Service i Halland AB
avseende utförande av hemtjänstinsatser inklusive delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser enligt lagen om valfrihetssystem. Företaget har haft avtal
med nämnden sedan 1 december 2010. Företaget är verksamt i hela
kommunen och har ett kapacitetstak om maximalt 1 200 timmar per
månad. Företaget har cirka 20 kunder.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 december 2016

Övervägande
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat kvalitetsbrister
hos företaget. Bristerna har kommunicerats med företaget både skriftligen
och muntligen. Förvaltningen har haft dialogmöten och uppföljningsmöten
med företaget samt genomfört riktade utbildningar. Företaget har
inkommit med skriftliga handlingsplaner och muntligt redovisat olika
åtgärder som företaget haft för avsikt att vidta för att komma tillrätta med
bristerna.
Förvaltningen har utfärdat skriftlig varning och tillfälligt beställningsstopp
vid två tillfällen senast mellan den 25 augusti och 25 oktober 2016. Förnyad
delegationsprövning gjordes för all personal med delegation och
delegationen drogs in för några i personalgruppen som fick genomgå
förnyad delegationsutbildning.
Trots detta har förvaltningen i november uppmärksammat nya kvalitetsbrister hos företaget. Det har inkommit nya avvikelser gällande hälso- och
sjukvård. Förvaltningen har också uppmärksammat brister i utförandet av
insatser enligt socialtjänstlagen och bristande dokumentation i samband
med detta.
Förvaltningen kan se att företaget inte uppfyller ett flertal av de krav och
villkor som finns i avtalet. Förvaltningens bedömning är att företaget inte
har tillräcklig kompetens för att utföra hemtjänstinsatser och att det
föreligger patientsäkerhetsrisker. Bristerna har påtalats för företaget
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 201 forts.
skriftligen och muntligen vid ett flertal tillfällen, trots detta kvarstår
kvalitetsbrister. Förvaltningen bedömer därför att avtalet med Hemtjänst
och Service i Halland AB ska hävas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hemtjänst och Service i Halland AB
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Enhetschef äldre uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 202
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Dnr SN 2016/0214

Upphandling av ramavtal - Utförande av
arbetsmarknadsinsatser
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från Klara i Varberg gällande upphandling av extern
leverantör av arbetsmarknadsinsatser.
2. paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Johanna Palmelid (SD) anmäler muntlig reservation.

Jäv
Turid Ravlo-Svensson (S) och Madelene Thomsen (M) anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan lång tid tillbaka etablerade samarbeten med
externa aktörer gällande utförande av arbetsmarknadsinsatser. Nu gällande
avtal med Klara i Varberg löper ut den 31 december 2016.
Underlag gällande ny upphandling har tagits fram under september 2016
och detta underlag har utgått ifrån framtaget internuppdrag gällande
arbetsmarknadsinsatser. Den nya upphandlingen bygger på detta
internuppdrags ersättningsmodell. Förfrågningsunderlaget har behandlats
och godkänts av socialnämnden den 20 oktober 2016, § 163.
Upphandlingen omfattar arbetsmarknadsinsatser i form av
rehabiliteringsaktivitet, arbetsförmågebedömningar, arbetsprövningar,
arbetsträningar samt praktikplatser utifrån socialförvaltningens
definitioner, inklusive mål och syfte, för respektive insats.
Upphandlingen har nu genomförts. Vid anbudstidens utgång har två anbud
inkommit och träffar med anbudsgivare är genomförda. Anbud från Klara i
Varberg är vinnande anbud. Avtalsstart planeras till den 1 januari 2017.
Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 194
Socialförvaltningens beslutsförslag den 25 november 2016
Upphandlingsrapport daterad den 24 november 2016
Bilaga till upphandlingsrapport – Sammanställning av utvärdering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 202 forts.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att det är bra för såväl handläggare som kunderna
att vi kan erbjuda extern aktör som utför arbetsmarknadsinsatser utöver
kommunens egenregiverksamhet Arbetscentrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef vuxenenheten, Kristina Hedlund
Upphandlingsstrateg, Hans-Inge Johansson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 203
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Dnr SN 2016/0187

Upphandling - Digitalt nyckelfritt låssystem
ordinära boende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från Swedlock AB gällande upphandling av
digitalt/nyckelfritt låssystem för ordinära boenden.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Baspersonal i hemtjänsten, trygghetsteamet samt hemsjukvården använder
idag traditionella nycklar i syfte att komma in till kunder/patienter som har
en beviljad biståndsinsats eller sjukvård i hemmet. Nyckelhanteringen
kräver mycket manuellt arbete vilket är både resurs- och personalkrävande.
Dagens nyckelhantering är inte optimal ur säkerhetssynpunkt och det finns
utrymme för förbättringar. Det finns moderna låslösningar på marknaden
som är både säkrare och effektivare.
Översynen av nyckelhantering sker inom ramen för projektet ”Den mobila
medarbetaren”. Enligt projektdirektivet är syftet att kvalitetssäkra och
effektivisera hanteringen av kundernas nycklar inom hemtjänsten.
Förfrågningsunderlaget har behandlats och godkänts av socialnämnden den
22 september 2016, § 142.
Upphandlingen har genomförts under hösten 2016. Vid anbudstidens
utgång har ett anbud inkommit. Det inkomna anbudet uppfyllde samtliga
kvalificeringskrav och har utvärderats. Förvaltningen föreslår att anbud
från Swedlock AB antas.
Samarbetsavtal med en antagen anbudsgivare tecknas för tidsperioden 2017-0101 – 2021-12-31 med möjlighet till maximalt 60 månaders förlängning under
tidsperioden 2022-01-01 – 2026-12-31.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 195
Socialförvaltningens beslutsförslag den 25 november 2016
Upphandlingsrapport den 24 november 2016
Sammanställning av utvärdering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Projektledare, Caroline Nilsson
Upphandlingsstrateg, Hans-Inge Johansson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 204
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Dnr SN 2013/0128

Uppdrag – omförhandla avtal med
räddningstjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Räddningstjänsten
ta fram en omarbetad och ytterligare preciserad och förtydligad
avtalsformulering gällande § 10 ”Ekonomisk reglering” i avtal
mellan Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen i Varbergs
kommun daterat 8 december 2014.

Jäv
Johan Rosander (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2013, § 121, att verksamheten för
utförande av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer
som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt, från och med den
1 september 2013 övergår till Räddningstjänsten Väst och att beslut och
beställning av insatserna görs av socialförvaltningen.
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2013, § 189, att godkänna förslag
till avtal mellan Räddningstjänsten Väst och socialförvaltningen. Därefter
uppmärksammades emellertid att underlagen för prestationsersättningen
behövde kvalitetssäkras och avtalet blev därmed inte undertecknat. Efter
denna kvalitetssäkring har priset justerats för larminsatser.
Avtal daterat 8 december 2014 har nu löpt på i snart 2 år och det har
uppmärksammats att skrivningen gällande främst § 10 ekonomisk reglering
ytterligare behöver preciseras och förtydligas. Översyn av formulering av
främst § 10 kommer att göras gemensamt av parterna och ny
avtalsformulering kommer att behandlas av socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 198
Socialförvaltningens beslutsförslag den 25 november 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef, Ola Viestam
Upphandlingsstrateg, Hans-Inge Johansson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Sn § 205

Årsrapport 2016
Ola Viestam, avdelningschef, informerar om strukturen för årsrapport
2016. Årsrapporten kommer att behandlas av socialnämnden i februari
2017, kvalitetsberättelsen kommer i mars månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 206
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Dnr SN 2016/0038

Månadsrapport november 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för november 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 7 december 2016
Månadsrapport november 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 207
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Dnr SN 2016/0068

Internbudget 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fördela den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
socialnämnden 2017 enligt förvaltningens förslag i tabell 1 i
beslutsförslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen en övergripande resursfördelning,
rambudget, till nämnderna med ett treårsperspektiv. Revidering sker
årligen i samband med beslutet om mål och inriktning. Respektive nämnd
ska sedan fatta beslut om internbudget för det kommande året.
I varje årsbudget beslutar kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
nästkommande år. Varje nämnds ekonomiska ram justeras med hänsyn
tagen till befolkningsutveckling och beräknad löne- och kostnadsutveckling.
Då socialnämnden har beslutat att arbeta efter en beställar- och
utförarmodell består resursfördelning i att besluta om vilken ram den
beställande enheten, Uppdragsavdelningen har samt ramen för den
förvaltningsövergripande administrationen inklusive förvaltningsreserv och
verksamheter i stab. För nämndens utförande verksamheter (Varbergs
Omsorg) budgeteras ett nollresultat då ersättningen från uppdragsavdelningen är det utrymme som finns att tillgå.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 200
Socialförvaltningens beslutsförslag den 29 november 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 208
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Dnr SN 2016/0107

Avtal med Varbergs Föreningsråd
Socialnämnden beslutade den 20 oktober 2016, § 161, om nytt avtal med
Varbergs Föreningsråd. Detta avtal innehöll bland annat en ny
ersättningsmodell. Ersättningsmodellen bygger på en prestationsersättning
vilken utgår efter antal anställda i Varbergs föreningsråd vilket ska sporra
till att öka antalet anställda från dagens cirka 80 personer. I nuvarande
avtal maximeras ersättningen till 100 anställda.
Varbergs Föreningsråd har inkommit med en skrivelse där de påpekar att
med beslutad modell kommer det innebära svårigheter att få ekonomin att
gå ihop för 2017 med cirka 80 anställda. De beräknar att ”break-even”
ligger kring 95-100 anställda. Risken är att med den beslutade modellen
tvingas Varbergs föreningsråd till ytterligare anpassningar och risken finns
därmed att antalet anställda minskar.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 5 december 2016, § 202, att
återremittera ärendet.
Varbergs Föreningsråd har av Skatteverket nu uppmanats registrera sig för
momsredovisning från 1 januari 2017.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar avtalet och ersättningen till
Varbergs Föreningsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 209
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Dnr SN 2016/0293

Projektering av nytt särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna projekteringskostnader på cirka 2 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 17 december 2015 beslutade socialnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för nybyggnation av ett
särskilt boende och föreslå en lämplig placering och återkomma till
socialnämnden för ställningstagande om en beräknad investeringskostnad
och framtida hyra.
Förstudien inleddes i september 2016 och samhällskontoret har gett
Varbergs Fastighetsbolag i uppdrag att leda förstudien. I detta arbete deltar
socialförvaltningen. Förstudien beräknas vara klar i februari 2017 och
beslut om investering kommer att tas av kommunfullmäktige i juni 2017.
Samhällsutvecklingskontoret har anvisat en tomt på fastigheten Träslöv
9:8, söder om Träslövs Trädgårdsstad. Arbetet med att ta fram en
detaljplan för området kommer att ske under 2017.
För att påskynda processen kan projekteringen påbörjas direkt efter
förstudien är avslutad och innan beslutet om investeringsvolymen är tagen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 203
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 november 2016

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att det är riskfritt att godkänna kostnaderna
för en projektering innan beslut om investeringen är tagen. Det är mycket
osannolikt att kommunfullmäktige inte skulle godkänna en investering av
ett nytt särskilt boende eftersom det är en stor brist på särskilda
boendeplatser i Varbergs kommun. Kostnaden för projekteringen kommer
att ingå i investeringsvolymen för byggnationen av ett särskilt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 210
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Dnr SN 2016/0272

Lokalförsörjningsplan socialförvaltningen 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna socialförvaltningens lokalförsörjningsplan för 2017.

Reservation
ViviAnne Johansson (C), Anna-Karin Gustavsson (C) och Mikael Karlsson
(C) reserverar sig mot beslutet när det gäller den delen som avser ersättning
av fastigheten Åkaren.
Johanna Palmelid (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan för 2017.
Syfte med lokalförsörjningsplanen är att beskriva behov av lokaler och
boenden för socialnämndens olika målgrupper. Planen beskriver det
kortsiktiga behovet för 2017 men även det långsiktiga behovet fram till
2030 där det är möjligt. Socialnämndens lokalförsörjningsplan är en del av
Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 204
Socialförvaltningens beslutsförslag den 3 november 2016
Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2017

Övervägande
Förvaltningen kommer att använda lokalförsörjningsplanen som ett
planeringsverktyg i det årliga budgetarbetet i enlighet med Varbergs
kommuns investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation mot skrivningen i socialförvaltningens lokalförsörjningsplan avseende

11

Framtida

behov", Ersättning av fastigheten Åkaren.
Skrivningen "Om fastigheten skall avvecklas ......." är en olycklig skrivning då behovet av bostäder
inom överskådlig tid är stort och ersättningslägenheter inte finns att tillgå för lång tid framöver.
Fastigheten Åkaren har brister som behöver åtgärdas, men att avveckla 27 bostäder utan att se var
dessa kan ersättas är inte rätt väg att gå med den brist på bostäder som Varbergs kommun har.
Lokaler som lämnas våren 2017 av beroendeenhetens besöksverksamhet och socialpsykiatrins
boendestöd kan efter renovering användas för andra behov tex vara mötesplats med husvärd eller
liknande.
Eftersom bristen på alla slags bostäder är stor (bostad först och tak över huvudet, hemlösa) bör
kommunen som helhet, nämnd och förvaltning utveckla möjligheterna att i kvarteret Åkaren
möjliggöra verksamheter och boende på ett för dessa grupper fördelaktigt sätt.

1/2

Reservation från Sverigedemokraterna, Socialnämnden 161215,
Beslut om lokalförsötjningsplan socialförvaltningen 2017: Dnr: SN
2016/0272
Det finns flera saker att anmärka på i lokalförsörjningsplanen. Dels har de styrande inte
lyckats presentera prognos för bostadsförsörjning åt ensamkommande ungdomar och
nyanlända, dels är det otydligt hur demensboenden samt äldreboenden skall lösas för
framtida behov.
I planen står också specificerat att det finns behov för lågtröskelboenden/härbärge. Det är
lagstadgat att kommunen skall erbjuda bostadslösa kommuninvånare tak över huvudet. Att
ta pengar ifrån befintlig verksamhet och låta föreningar som har som främsta inriktning att
stötta EU-migranter ta över verksamheten är att försämra för Varbergs hemlösa.
Sverigedemokraterna

kan

inte

vara

för

en

plan

som

kan

innebära

att

inrätta

härbärgen/lågtröskeboenden för EU-migranter.
Att inrätta härbärge skulle dessutom innebära en klar kvalitetsförsämring. Idag har
socialtjänsten avtal med flera olika aktörer för att klara tak över huvudet garantin vilket bör
innebära att förvaltningen har god översikt på vilka personer som bor var och har kunskap
om vilka som klarar av att bo tillsammans och på så vis kan förebygga oroligheter, våld, stök
och bråk genom god planering.
Det är ett kvitto på misslyckande att upprätta härbärgen för hemlösa, något som också skulle
försämra för en redan mycket utsatt grupp. Det är helt enkelt oanständig och oansvarigt att
planera för att försämra för Varbergs hemlösa, det är bättre att satsa på långsiktiga lösningar
och hjälpa människor ifrån gatan än att permanenta bostadslöshet med snabba, billiga och
temporära lösningar som härbärgen.
Det kan inte tolkas på annat vis än att kommunen försöker hitta billiga lösningar för Varbergs
hemlösa eftersom de styrande har undantagit hundratals bostäder till nyanlända och
ensamkommande ungdomar som istället borde ha gått till kommunens invånare.
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2/2
Sverigedemokraterna kan inte se plan för inrättande om härbärge som något annat än att de
styrande har kapitulerat i frågan om att skaffa anständiga, hållbara kvalitativa lösningar för att
hjälpa bostadslösa i Varbergskommun.
Med anledning av ovan nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att godkänna
lokalförsörjningsplanen.

Johanna Palmelid (SO)

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 211
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Dnr SN 2016/0290

Yttrande gällande remiss – Ökad insyn i
välfärden (SOU 2016:62)
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till yttrande på remiss Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
antas av socialnämnden och lämnas till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har getts tillfälle att svara på remiss från socialdepartementet,
Remiss – ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). För att ta fram underlag
för yttrandet har ärendet skickats på remiss till bland annat socialnämnden.
Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen (med vissa undantag) ska
införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. De som driver sådan
verksamhet ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av
offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och ska iaktta reglerna i
lagen om hantering av allmänna handlingar. De handlingar och
upptagningar som kommer att omfattas av offentlighetsprincipen
begränsas till den offentligt finansierade delen av verksamheten.
Dessutom föreslås att anställda och uppdragstagare i offentligt
finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter omfattas av
meddelarskydd. Förslaget påverkar även kommunens arkivmyndighet, som
blir arkivmyndighet även för arkiven hos privata aktörer.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 206
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 november 2016
Socialförvaltningens yttrande den 27 november 2016
Ökad insyn i välfärden – sammanfattning

Övervägande
Oavsett vem som bedriver verksamhet inom vård och omsorg, bör lika
villkor gälla. Det förslag som lagts fram i Ökad insyn i välfärden (SOU
2016:62) kan underlätta detta. Samtidigt konstateras att konsekvenserna av
förslaget blir en omfattande administrativ hantering, som kan innebära
problem för framförallt mindre företag. Bedömningen är att förslaget bör
belysas ytterligare innan beslut om lagändring.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

Sn § 212
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Dnr SN 2016/0054

Yttrande gällande motion från Anders Friebe (S)
om demensboende för yngre
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Turid Ravlo-Svensson (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Anders Friebe
(S), Olof Andersson (S), reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S), Erik Rask (S), Malin Kjellberg (S), Anders Friebe
(S), Olof Andersson (S), föreslår bifall till motionen.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
socialnämnden beslutar enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Turid Ravlo-Svenssons (S) med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Turid Ravlo-Svenssons (S) med fleras förslag beslutar socialnämnden
enligt arbets- och planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)
Madelene Thomsen (M)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Mikael Karlsson (C)

X

Lena Persson (L)

X

Björn Jonasson (KD)

X

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Olof Andersson (S)

X

Johanna Palmelid (SD)

X

Summa
7
6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15

20

Sn § 212 forts.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om
demensboende för yngre. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från
socialnämnden.
I motionen föreslås att ge berörda organ i uppdrag att undersöka
möjligheten att starta eget eller samarbeta med grannkommunerna om
demensboende för yngre personer med demenssjukdom. I motionen står
att fler och fler yngre blir demenssjuka och att yngre med sina behov inte
ska sättas bland de äldre dementa.
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2016, § 76, att återremittera ärendet
för vidare utredning ihop med förvaltningens utredning om framtida
boendeformer.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 5 december
2016, § 207
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 oktober 2016
Motion från Anders Friebe (S) om demensboende för yngre

Övervägande
Olika målgrupper behöver olika insatser, och motionen pekar specifikt på
gruppen yngre personer med demenssjukdom. Denna grupp, och de olika
behov de som ingår i den har, finns med och tas upp i det arbete
socialförvaltningen genomför inom ramen för utredningen Utveckla
demensvården, som omfattar alla personer med demenssjukdom.
Utifrån nationella riktlinjer, det regionala samarbetet och individens behov,
föreslås för målgruppen personer med demenssjukdom olika insatser –
resursteam demens, demenscenter och metodik för ett personcentrerat
arbetssätt. Och dessa insatser kommer även att riktas till gruppen yngre
personer med demenssjukdom.
Utredningen Utveckla demensvården visar att det i nuläget finns cirka 8
yngre personer (under 70 år) med demenssjukdom och behov av boende i
kommunen. Samtidigt påpekas att enbart ålder inte bör utgöra kriteriet för
att bevilja plats, då det innebär att personer med helt olika behov blandas.
Ålder bör inte heller styra tid för utflyttning från boendet. Gruppen yngre är
inte en homogen grupp.
I utredningen framgår att arbetet med insatser för yngre personer med
demenssjukdom omfattar både specifik dagverksamhet och boende för
vissa yngre med demenssjukdom. Även de insatser som ges genom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Sn § 212 forts.
hemtjänsten tas upp och behovet av kompetens hos de som ska utföra
insatserna hos samtliga personer med demenssjukdom. I det fall särskilt
riktad dagverksamhet och boende startas, förslås att både ålder och
särskilda in- och utskrivningskriterier ska gälla. Detta för att nyttjandet av
platserna ska fungera optimalt.
Då gruppen yngre med demenssjukdom innefattas i utredningen Utveckla
demensvården, och framtida behov av boende för gruppen kommer att
utvecklas utifrån det, anser förvaltningen att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning
Ansvarig handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation

Vi reserverar oss mot sodalnämndens förslag att avslå. motionen -Om
demensboende föryngre. Majoriteten har systematiskt valt ått avs1å afta 1deer
· sonl förnyelse/förbättringar av särskilda boondett med hänvisning tiU·en
. pågående »-Utredning tJtveckla demansvården"' alternathtt att mö'jfigheten finns
inom de avtalsformer vi redan har idag. Utredningen har vid novembermötet
2016 presenterats i ,powerpointform utan att vi som tedamöter har möjfighet
att göra en bedömning a-v underlaget. I svaret från förvaltniftgen hänvisas tm
ett antal på 8 personer under 70 år som är i behov av ett boende~ Efter samtal
. med personer som jobbar merl frågan så har vi informatkm om det var en
ögonbiicksbHd från detar av vården och inte en helhetsbild och att deti dag
finns
ett an.tal
yngre dementa
i våra särskllda boenden dar de
bor tillsammans
.
. .
.
.
··med personer som är både 15 och 20 år äldre ärt de själva 1svaret från
förvaltningen hänvisas tm att endast åkler inte är avgörande utan ävende e-iika
1

. behoven. D~t firmslnget 1motionen som ·motsäger detta och därför finns
fÖrsfäget oni att #i:åti skåU samårbeta med grannkommuner för <itt kunna

Jo·'cnlng 5r aLr11t n.rh do ccom Öf .h~rFl.r.J.a
U
· har stora förväntningar på att detta skall vara föst långt inhal1 eventuena nya
. . särskitda boenden byggs.
.or.-~iud1::1
and!:J.
~·~·Y~u-· ~ .ti';~t.:A

!Ec..,.ing:!llr
ilohn\1ot ~u on1
1°Q.Jj~.'~ . . ~c·_. .._,:'-lt·~~v'\ \.I.V
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Meddelande
Dnr SN 2016/0289
Beslut från IVO – tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga vid
Hällevägen
Dnr SN 2016/0079
Revisionsrapport – Budget- och skuldrådgivning
Dnr SN 2016/0068
Kommunfullmäktige 2016-11-15 – Budget 2017, plan 2018-2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Övriga ärende
Turid Ravlo-Svensson (S) efterfrågar utredningen om framtida
demensvård. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan
Johanna Palmelid (SD) efterfrågar rapportering av incidenter på HVB hem.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Johanna Palmelid (SD) frågar om åtgärdshantering för budget i balans.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
Johanna Palmelid (SD) efterfrågar bilderna som visades på socialnämnden
i november om utveckla demensvården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
5 december 2016
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 24 november och
8 december 2016
Beslut under perioden 1 november 2016 – 30 november 2016 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden 23 november 2016 – 14 december 2016 gällande
serveringstillstånd – Dnr SN 2016/0019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-15
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Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 15 december 2016, om kontaktfamilj för
barn och ungdom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

