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Sn § 55

Ägarsamråd Varbergs Omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Varberg Omsorgs
verksamhetsområde, årsrapport och årsplan. Hon informerar även om
avdelningens arbete med olika fokusområden och med kompetensutveckling
för personalen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0036

Månadsrapport februari 2015 - socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för februari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 tre
gånger per år.
Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens
resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen.
Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till
kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer
är nödvändiga för att nämnden skall kunna följa verksamhetens utveckling.
Därför tar socialförvaltningen varje månad även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2015 förslag till
månadsrapport för februari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0054

Investeringsbudget 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna investeringsbudget för 2016 och översända den till
ekonomikontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmetod för investeringar innebär att det krävs en slutförd
förstudie av varje föreslagen investering för att den ska kunna beslutas av
fullmäktige och läggas till investeringsplanen. Förstudien ska ha föregåtts
av ett aktivt åtgärdsval, där det behov som ska tillfredsställas av
investeringen ska ha utretts förutsättningslöst.
I årets förslag till investeringsbudget finns ett nytt investeringsobjekt med,
bygga om en del av före detta Ankarskolan till lokaler för delar av daglig
verksamhet. Utöver denna ombyggnation ser förvaltningen ett antal
kommande investeringsbehov utifrån socialnämndens lokalförsörjningsplan.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2015 förslag
till investeringsbudget för 2016.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 49.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2013/0155

Statsbidrag - kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− från Socialstyrelsen rekvirera statsbidrag, 212 963 kronor, för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården för
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 57 miljoner kronor till
kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn – och
ungdomsvården under 2015, under förutsättning att riksdagen beviljar medel
för detta.
Fördelningen av statsbidraget utgår från fördelningsram och Varbergs
kommun kan rekvirera 212 963 kronor. Statsbidraget får användas från den
1 januari till och med den 31 december 2015. Statsbidraget betalas ut för
utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och
•
•
•
•
•

gäller de myndighetsutövande delarna; utredning, dokumentation
och uppföljning
den primära målgruppen är socialsekreterare som har sin
huvudsakliga arbetsuppgift att utreda, dokumentera och följa upp
barnavårdsärenden samt deras chefer och arbetsledare
ska även kunna omfatta stöd och handledning för oerfarna
handläggare och behandlande personal om det finns behov
kommunens kompetensinventering ska ligga till grund för de val av
utbildningar som görs
kan användas till utbildningar som anordnas av högskolor, privata
utbildningssamordnare, regionförbund med flera.

Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 3 februari 2015 att
socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården för 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2014/0107

Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens
flyktingmottagande
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 9 mars 2015, som
eget yttrande till kommunens revisorer, med revidering och
förtydligande av skrivning om mångkulturellt center och vilka
åldersgrupper som berörs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En granskning av kommunens flyktingmottagning och integration har gjorts
där syftet har varit att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning
av flyktingmottagandet fungerar ändamålsenligt. Revisorerna har i sin
rapport lämnat flera synpunkter, både positiva och negativa, som SN har att
yttra sig över. Synpunkterna är relevanta och flera hanteras i den
samverkansgrupp som Kommunstyrelsen initierade 2014 med syfte att
förbättra och få en effektivare mottagning och integration av nyanlända,
initiera aktiviteter och åtgärder, nya som gamla samt främja ökad samverkan
mellan berörda verksamheter, kommunala och statliga samt övriga aktörer.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 mars 2015 förslag till
yttrande över revisionsrapport – granskning av kommunens
flyktingmottagande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2014/0110

Avtal
med Astreab AB
ensamkommande flyktingbarn

om

boendeplatser

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

direktupphandla boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn

-

godkänna förslag till avtal med Astreab AB gällande boendeplatser
för ensamkommande flyktingbarn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har omförhandlat och fått möjlighet till ett utökat antal
boendeplatser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn hos Astreab
AB från 4 till 7 boendeplatser. Varbergs kommun förväntas teckna ny
överenskommelse med Migrationsverket som planeras börja gälla från och
med 15 april 2015 om 40 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn
varav 20 asylplatser.
Direktupphandling med Astreab AB gjordes 2014 då behovet av
boendeplatser var akut trots att kostnaden förväntades överstiga
5 prisbasbelopp. Sedan årsskiftet 2013/2014 gäller en ny lagstiftning som
möjliggör för Migrationsverket att anvisa ensamkommande flyktingbarn till
landets kommuner utöver gällande avtal. Varbergs kommun har i sitt
nuvarande avtal 10 asylplatser vilket innebär en fördubbling i den nya
överenskommelsen. Uppföljningen av verksamheten har visat att Astreab
AB följer det som avtalats och samarbetet med förvaltningen fungerar väl.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 10 februari 2015 att
socialnämnden beslutar att direktupphandla boendeplatser för
ensamkommande flyktingbarn och att godkänna förslag till avtal med
Astreab AB gällande boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0033

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för aktiviteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för
ungdomar
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 2015-04-01 – 2015-1231.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med
Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 10 februari 2015 att
socialnämnden ska godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteteten
studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar med
Arbetsförmedlingen för perioden 2015-04-01 – 2015-12-31. Förslag till
avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0030

Tillämpningsanvisningar till uppdaterat attestreglemente
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förslag till tillämpningsanvisningar, bilaga till tjänsteutlåtande
daterat 3 februari 2015 att gälla från 1 april 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25 november 2014 beslutat om en uppdatering
av kommunens attestreglemente. I samband med detta har kommunstyrelsen
lagt fast tillämpningsanvisningar att gälla för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller för hela kommunen medan tillämpningsanvisningarna
kan anpassas specifikt för varje nämnd.
Yttrande
Förvaltningen redovisar förslag till tillämpningsanvisningar för den egna
verksamheten i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 3 februari 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0051

Intern kontrollplan 2015 - Socialförvaltningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
–

anta föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2015 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 24 februari 2015 förslag
till intern kontrollplan för 2015. Förvaltningen har, utifrån kommunens
riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, tagit fram en plan
som bygger på risk- och väsentlighetsbedömningar. Detta har gjorts med
deltagande från alla avdelningar. Identifierade risker har sammanställts och
utifrån det togs förslag till intern kontrollplan fram. En kontrollpunkt har
även förts över från föregående års kontrollplan enligt beslut i
socialnämnden.
Internkontrollen ska vara genomförd senast den 30 november 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 51.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0018

Yttrande över revisionsrapport - granskning av hantering av
föreningsbidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 9 februari 2015,
som eget yttrande till kommunens revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Som en del av revisionsplanen för år 2014 har KPMG granskat hanteringen
av föreningsbidrag på kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Syftet
med granskningen var att kartlägga och bedöma kommunens regler och
beviljande av föreningsbidrag samt om den interna kontrollen av
bidragsgivningen är tillräcklig.
Kultur- och fritidnämnden hanterar majoriteten av föreningsbidrag i
kommunen. Inom socialförvaltningen utbetalas föreningsbidrag till ideella
föreningar som bedriver frivillig verksamhet som kompletterar
socialnämndens verksamhet.
I granskningen framkom att hanteringen av föreningsbidragen är på en
tillfredsställande nivå både inom kultur- och fritidnämnden och inom
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 februari 2015 förslag till
yttrande över revisionsrapport – granskning av hantering av
föreningsbidrag.
Från den 2 december 2013 har socialnämnden nya riktlinjer för bidrag till
föreningar. I riktlinjerna redovisas de krav som ställs på de sökande
föreningarna för att kunna erhålla bidrag. Det medför att det finns en
tydlighet för både de sökande och för nämnden om vilka krav som gäller
samt att en första kontroll genomförs. Inför varje nytt bidragsår görs en
uppföljning av hur föregående års bidrag använts.
Om bidraget inte används på avsett sätt kan förvaltningen göra en
uppföljning under bidragsåret och begära att föreningen kommer med en
förklaring. Om det framkommer att användning inte har skett på ett korrekt
sätt eller utbetalats på felaktiga grunder kan bidraget komma att återkrävas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2015/0034

Yttrande - Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika,
doping och tobak)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 17 februari 2015,
som eget yttrande till kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått en begäran om yttrande på förslag till ny policy och
strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Strategin och
policy ska ersätta den tidigare alkohol och drogpolicyn från år 2010.
Den främsta skillnaden från tidigare policy är att även doping och tobak är
inkluderat samt att policy och strategin även kommer att gälla för de
kommunala bolagen.
Policyn består främst av tre övergripande mål som presenteras grundliggare
i strategin som ska användas som ett stöd och en vägledning i det fortsatta
arbetet på respektive förvaltning.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 17 februari 2015 förslag
till yttrande över förslag till ny policy och strategi för alkohol, narkotika,
doping och tobak (ANDT). Förvaltningen gör bedömningen att de
övergripande målen är bra, men att vissa delar av policyn och strategin
behöver förtydligas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Tillståndshandläggare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 66

Sammanträdesprotokoll
2015-03-26

14

Dnr SN 2012/0246

Revidering av riktlinjer föreningsbidrag - bidrag till
föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- revidera Riktlinjer för föreningsbidrag enligt följande:
Startbidrag
Startbidrag är avsett som stöd till nystartad ideell förening som
bedriver verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet
eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens
verksamhetsområden. Startbidrag kan utgå med maximalt 5 000 kr
per förening.
Ansökan om startbidrag ska lämnas in inom tre månader efter
föreningens bildande. Bidraget utbetalas när föreningen haft minst
tre månaders dokumenterad verksamhet. Ansökan av startbidrag kan
ske under hela året
-

ersätta socialnämndens beslut 2013-12-19 § 237 i det aktuella
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 19 december 2013 § 237 om riktlinjer för
föreningsbidrag. Föreningsbidraget utgår till ideella föreningar som bedriver
frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på
annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.
Bidragstyperna är uppdelade i verksamhetsbidrag respektive startbidrag.
Yttrande
Innebörden av startbidrag behöver förtydligas så att inte felaktiga tolkningar
kan göras. Nuvarande lydelse av Startbidrag är följande:
”Startbidrag kan utgå efter särskild ansökan och vid bildande av ny
lokalförening med maximalt 5 000 kr per förening. Ansökan kan lämnas
efter föreningens bildande.”
Förvaltingen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2015 förslag till
reviderade riktlinjer för föreningsbidrag när det gäller lydelsen av
startbidrag.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2013/0219

Ansökan om tilläggsanslag av föreningsbidrag
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avslå Länk 80:s begäran om tilläggsanslag av föreningsbidrag för att
driva boendeverksamhet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länk-80 har vid två tillfällen begärt tilläggsanslag av föreningsbidraget
2014/2015 för att driva föreningens boende. Senast vid årsskiftet 2014/2015
begärde Länk 80 åter tilläggsanslag för sin verksamhet att användas till
hyra, uppvärmning av lokal och löner.
Vid ett flertal möten och diskussioner med representanter för Länk-80 har
diskussioner förts om finansieringen av föreningens boendeverksamhet.
Länk-80 påtalar att boendet utifrån nykterhetssynpunkt inte kan drivas utan
tillgänglig personal dygnet runt i boendet. Länk 80 påtalar vidare att de
boende inte har förmåga att själva hålla nykterheten. Senast under jul- och
nyårshelgen 2014 uppger föreståndaren att det var rörigt och att det förekom
alkohol och droger. Även tidigare har det förekommit incidenter med
onykterhet.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 18 februari 2015
socialnämnden beslutar att avslå Länk 80:s begäran om tilläggsanslag
föreningsbidrag för att driva boendeverksamhet. Förvaltningen bedömer
Länk-80:s boendeverksamhet inte uppfyller de krav som fordras för
stödja socialtjänstens verksamhetsområden.

att
av
att
att

I den överenskommelse som upprättades mellan socialförvaltningen och
Länk 80 i samband med beviljandet av föreningsbidrag, har föreningen
uppgett fyra mål för verksamhetsåret 2014/2015. Dessa mål är dåligt
uppfyllda vilket framkom vid uppföljningsmöte i november 2014.
Trots upprepade diskussioner om föreningens verksamhet har man inte
kunnat se någon förändring. Begärda verksamhetsplaner har resulterat i
enbart beskrivningar av Länk 80:s verksamhet. Verksamheten bedöms ej
uppfylla de krav som ställs för att stödja socialtjänstens
verksamhetsområden.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 59.
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Inför dagens sammanträde har en namninsamling lämnats över från
Stödgruppen för Länk 80:s verksamhets och stödboende - Stoppa
nedläggningen av missbruksvården/Länk 80.
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Sn § 68

Nationellt utvecklingsarbete – Information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om det nationella arbetet
med Betalningsansvarslagen, BAL samt Handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården – Bättre skydd för barn och unga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 69

Rapport risk- och sårbarhetsanalys 2014 - Information
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om socialförvaltningens arbete
med risk- och sårbarhetsanalys.
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Sn § 70

Meddelanden
Dnr SN 2015/0048
Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om inspektion vid
Lantmannavägens bostad
Dnr SN 2015/0073
Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om inspektion vid Beles
gränds gruppbostad
Dnr SN 2014/0071
Varbergs kommuns revisorer – gällande yttrande över granskning av
institutionsplaceringar
Dnr SN 2013/0219
Föreningen Natthärbärget Lyktan – Ansökan om startbidrag
Dnr SN 2013/0072
Patientnämnden Halland – Verksamhetsberättelse 2014
Dnr SN 2014/0247
Kommunstyrelsen 2015-02-24 - § 23 Yttrande över förslag till funktionellt
prioriterat vägnät
Socialstyrelsen – SOSFS Våld i nära relationer
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegeringsbeslut under februari
månad 2015 redovisas
Protokoll från
9 mars 2015

arbets-

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 19 februari, 5 mars och
19 mars 2015
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2015/0016
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Sn § 72

Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015
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 5-6 maj
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2014/0240

Ramavtal avseende hygienhjälpmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar att
Område A. Hygienstol på hjul
- anta följande leverantör: Invacare AB
Område B. Hygienstol på hjul – tiltbar
- anta följande leverantör: Invacare AB
Område C. Hygienstol på hjul – smal
- anta följande leverantör: Etac Sverige AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har på uppdrag av socialförvaltningen samt
Falkenbergs och Laholms kommuner, upphandlat ramavtal för succesiva
avrop avseende hygienhjälpmedel – hygienstolar till ordinärt och särskilda
boenden, samt tillbehör och reservdelar till dessa.
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Anbud har kunnat lämnas
på hela eller delar av förfrågan och har utvärderats per del.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen, ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande
daterat 24 februari 2015 förslag på vilka anbudsgivare som ska antas för
olika delar av hygienstolar.
Avtal kommer att tecknas för två år med möjlighet till två års förlängning
vad gäller köp av hygienstolar samt tillbehör och reservdelar till avtalade
hygienstolar.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 42.
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Dnr SN 2015/0028

Upphandling av ramavtal avseende köp av vårdsängar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till anbudsförfrågan med kontraktsvillkor samt
kravspecifikation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och upphandlingsavdelningen har tagit fram förslag till
anbudsförfrågan med ramavtalsvillkor gällande köp av vårdsängar samt
tillbehör i Varbergs kommun.
Upphandlingen avser ramavtal för köp av vårdsängar samt köp av tillbehör
och reservdelar.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2015 förslag
till anbudsförfrågan med kontraktsvillkor samt kravspecifikation gällande
köp av vårdsängar samt tillbehör.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 43.
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Prot. utdrag:
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Upphandlingsavdelningen, Ekonomikontoret
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Sn § 75

Arvode och ersättning till kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ta initiativ till att kommunen utreder frågan om arvode och
ersättning till ledamöter i kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår att socialnämnden beslutar att ta initiativ till att
kommunen utreder frågan om arvode och ersättning till ledamöter i
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.
Turid Ravlo-Svensson (S), Lena Persson (FP), Johan Rosander (MP) och
Anna-Karin Gustavsson (C) yrkar bifall till förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om tidigare beslut om ersättning
till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.
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Sn § 76

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Turid Ravlo-Svensson (S) ställer fråga om vilken omfattning den
gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel får gällande
psykiatri.
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