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Sn § 173

Upphandling ramavtal boende
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om regelverket och situationen
för upphandling boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0232

Upphandling av personlyftar och lyftselar
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till upphandlingsdokument med kravspecifikation
och kontraktsvillkor daterat 22 november 2018 gällande
upphandling av ramavtal avseende köp av personlyftar och lyftselar.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från socialförvaltningen har
tillsammans med upphandlingsavdelningen tagit fram förslag till
upphandlingsdokument med ramavtalsvillkor gällande köp av personlyftar
och lyftselar samt köp av tillbehör och reservdelar i Varbergs kommun.
Ramavtalet innebär att Varbergs kommun under avtalstiden kan göra avrop
på personlyftar och lyftselar samt tillbehör och reservdelar utan särskilt
upphandlingsförfarande.

För köp av personlyftar och lyftselar föreslås avtalet löpa i fyra år. Tillbehör
och reservdelar ska kunna tillhandahållas i 10 år efter avtalstidens slut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 3 december 2018,
§ 191
Socialförvaltningens beslutsförslag 15 november 2018
Upphandlingsdokumentet med kravspecifikation och kontraktsvillkor
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsavdelningen, Lena Holm
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 175

Sammanträdesprotokoll
2018-12-13

5

Dnr SN 2015/0195

Slutrapport projekt – hälsofrämjande
arbetsplatser
Lena Wessman, projektledare, informerar om projektet hälsofrämjande
arbetsplatser. Projektet avslutas 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2018/0033

Månadsrapport november 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 två
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 6 december 2018
Månadsrapport november 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr SN 2018/0122

Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna budget 2019 och långtidsplan 2020-2023 för
socialnämnden enligt förvaltningens beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsanteckning
Turid Ravlo-Svensson (S) meddelar att socialdemokraterna känner en oro
för hur en satsning på 10 miljoner ska förstärka, utveckla och bibehålla
kvalitén inom äldreomsorgen. Detta enligt det underlag till uppdrag
nämnden har fått från kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget för nästa kalenderår.
Budgeten är ett viktigt styrdokument för all verksamhet. I den anges hur de
ekonomiska resurserna fördelas i organisationen samt vilka prioriterade
mål och uppdrag som nämnder och bolag ska arbeta med.
Nämnderna beslutar därefter själva över den interna fördelningen av
resurser genom sina respektive internbudgetprocesser och
budgethandlingar.
Utgångspunkten för fastställandet av nämndernas ekonomiska ramar är
föregående års driftsbudget för respektive nämnd. I den årliga
budgetprocessen justeras sedan de ekonomiska ramarna utifrån ett antal
parametrar såsom löneöversyn, inflation, demografi. Nämndernas
ekonomiska ramar fastställs slutligen genom politiska prioriteringar och
beslut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 3 december 2018,
§ 194
Socialförvaltningens beslutsförslag 28 november 2018
Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr SN 2018/0122

Boendealternativ för äldre personer
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att se över bostadssituationen för äldre
personer, som idag inte är hjälpta av befintliga boendealternativ.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår för alliansen att socialnämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över bostadssituationen för
äldre personer, som idag inte är hjälpta av befintliga boendealternativ.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2018/0258

Förändring av verksamhet på Hantverksgränd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens information om förändring av
verksamheten på Hantverksgränd i beslutsförslag daterat 27
november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen blockhyr fastigheten på Hantverksgränd 5 av Varbergs
Bostads AB. Fastigheten innehåller 16 lägenheter. Sex av lägenheterna
utgör bostad med särskild service med inriktning psykiatri, nio av
lägenheterna används som stödboende för ensamkommande ungdomar och
en lägenhet används som kontor för personligt ombud.
Förvaltningen har behov av bostad med särskild service enligt både lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen,
SoL. Under våren 2018 lades en bostad med särskild service LSS på
Håstens torg 4 ner. Det har inte varit möjligt att få ersättningslägenheter
för detta boende.
Efter kvartal tre har socialnämnden tio icke verkställda beslut enligt LSS,
varav sju är redovisade till Inspektionen för vård och omsorg som icke
verkställda, samt fyra icke verkställda beslut enligt SoL. De personer som
beviljats bostad med särskild service har huvudsakligen psykiatrisk
problematik alternativt en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
För att kunna erbjuda fler personer verkställighet av besluten föreslås att
den lägenhet som personligt ombud har samt fyra av de lägenheter som
idag används som stödboende för ensamkommande ungdomar frigörs. På
så vis kan servicebostad på Hantverksgränd utökas med fyra platser samt
en personallägenhet då fast personalgrupp behöver finnas i huset. Med
denna förändring skulle platsantalet öka från sex till tio platser och blir ett
led i att verkställa vissa av de beslut som är icke verkställda.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 3 december 2018,
§ 195
Socialförvaltningens beslutsförslag 27 november 2018

Övervägande
Det finns redan verksamhet och servicebostäder i huset och förvaltningen
blockhyr hela fastigheten. Med denna förändring ökar antalet lägenheter i
huset som disponeras av personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och psykisk funktionsnedsättning till totalt elva. De
sex personer som redan idag bor i huset med beslut om bostad med särskild
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 179 forts.
service kommer att bo kvar och en personalgrupp kommer att finnas i huset
vilket blir en förbättring i kvalitet och tillgänglighet för de som bor där. Då
vi blockhyr hela fastigheten skulle det vara möjligt att tillföra ytterligare
lägenheter till verksamheten på sikt. Fyra av de ensamkommande som idag
har lägenheter i huset kommer att behöva flytta. Av de som bor är det en
person som under 2019 fyller 21 år och ändå kommer att flytta till annan
bostad. Personligt ombud kommer att beredas plats i befintliga
förvaltningslokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Verksamhetschef LSS Varbergs omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr SN 2018/0234

Ansökan om driftsbidrag för trygghetsboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avslå Fortinova Bostäder 15 AB:s ansökan om driftsbidrag för
trygghetsboendet på Vabränna 10:14, då bidraget endast kan
beviljas i fyra år.
2. ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för driftsbidrag för
trygghetsboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
ViviAnne Johansson (C) och Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår i tillägg till
arbets- och planeringsutskottets förslag att ge förvaltningen i uppdrag att se
över riktlinjerna för driftsbidrag för trygghetsboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Trygghetsboendet på Vipvägen i Veddige (Vabränna 10:14) färdigställdes
sommaren 2014 av fastighetsägare AGB Bostads AB. Det finns 15
trygghetslägenheter med tillhörande gemensamhetslokal. 2016 såldes
fastigheterna på Vipvägen till Fortinova Bostäder 15 AB.
Under åren 2014-2017 har fastighetsägarna erhållit driftsbidrag för
trygghetsboende enligt riktlinjerna på cirka 190 000 kronor per år.
I dagsläget bor 20 personer som är över 70 år i området, numera hyr man
ut de mindre lägenheterna på området som trygghetslägenheter då dessa är
billigare i hyra och därmed lättare att hyra ut. Periodvis har
trygghetslägenheterna varit svåruthyrda. Det finns en bovärd/vaktmästare
på området som är tillgänglig på telefon alla vardagar, tre eftermiddagar är
det olika aktiviteter i gemensamhetslokalen. Övrig tid finns vaktmästare i
området som även hjälper hyresgästerna med diverse mindre hushållsnära
tjänster. Alla hyresgäster som tillhör trygghetsboendet får låna
gemensamhetslokalen gratis. Aktiviteterna är inte så välbesökta, troligtvis
på grund av hyresgästernas höga ålder. Många har beviljad hemtjänst och
dagverksamhet och omflyttningen är stor.
Fortinova Bostäder ansöker om fortsatt driftsbidrag för att kunna fortsätta
driva trygghetsboendet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll 3 december 2018,
§ 196
Socialförvaltningens beslutsförslag 27 november 2018
Riktlinjer - driftsbidrag för trygghetsboende
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 180 forts.

Övervägande
Förvaltningen gör bedömningen att kriterierna enligt nuvarande riktlinjer
för driftsbidrag är uppfyllda men bidraget endast kan beviljas i fyra år.
Trygghetsboendet på Vipvägen har erhållit driftsbidraget i fyra år till och
med 30 juli 2018. Förvaltningen gör bedömningen att ansökan ska avslås
då bidraget endast kan beviljas i fyra år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Fortinova Bostäder 15 AB
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 181

Utbildnings- och informationsinsatser - våren
2019
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om tidsplan för utbildningoch informationsinsatser för socialnämnden våren 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 182

Meddelande
Kommunfullmäktige 13 november 2018;
§ 189 Revidering av reglementen
§ 191 Nya avgifter för tillstånds- och tillsynsarbete enligt alkohollagen och
tobakslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 183

Övriga ärende
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om fördelning av tillfälligt
stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande med flera.
Kommunstyrelsen har 27 november 2018, § 237 föreslagit
kommunfullmäktige besluta tillföra utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 500 000 kronor av statsbidraget för 2018 i syfte
att stötta inkluderingsarbetet i den nya verksamheten. Kommunstyrelsen
beslutade att återremittera frågan om vad de kvarvarande 548 000 kronor
av statsbidraget för 2018 ska användas till för vidare utredning och därefter
behandling i kommunstyrelsen 18 december 2018.
Förslaget som ska behandlas av kommunstyrelsen 18 december 2018 är att
tillföra socialnämnden 548 000 kr av det tillfälliga stödet till kommunerna
för ensamkommande unga asylsökande med flera. Samt medge att
socialnämnden kan tillämpa 4 kap. 2 § socialtjänstlagen för individuell
prövning av ekonomiskt bistånd till unga vuxna som: Varit boende i
Varberg vid tillfället för ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd för studier
och fortfarande är boende Varberg, har ett asylärende som prövas i domstol
och därför ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd och har ett
hyreskontrakt för eget boende.
Stig Berndtsson (SD) ställer fråga om kommunala hemsjukvården, gällande
patienter listade på vårdcentralen i Veddige. Förvaltningen tar med sig
frågan.
Anders Friebe (S) ställer fråga om inställt julbord med föreläsning för
personal. Håkan Strömberg, förvaltningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde
3 december 2018
Protokoll från sociala utskottets sammanträde 29 november och 6 och 13
december 2018
Beslut under perioden 1 november 2018 – 30 november 2018 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 12 december
2018
Förteckning övriga beslut, daterad 12 december 2018 – Dnr SN 2018/0031
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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