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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

23 november 2017

Datum då anslaget sätts upp

1 december 2017

Datum då anslaget tas ned

27 december 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall
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Sn § 159

Tema regionsamarbete
Håkan Strömberg, förvaltningschef, och Carina Svarvali, kvalitetsstrateg,
informerar om regional samverkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Redovisning nationell information
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om ensamkommande barn
och unga och tillfälligt kommunbidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-11-23

Sn § 161

5

Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport/månadsuppföljning oktober
2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 2017
och översända den till kommunstyrelsen.
2. godkänna månadsrapport oktober 2017 – socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Månadsrapport oktober 2017
Månadsrapport oktober 2017 - socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0237

Avtal med Räddningstjänsten Väst gällande
trygghetslarm och utförande av insats
hemtjänst natt
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal med
Räddningstjänsten Väst från och med den 1 juli 2018 och till och
med den 31 december 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 skulle övergå till Räddningstjänsten Väst. Beslut och
beställning av insatserna görs av socialförvaltningen.
Räddningstjänsten Väst svarar för bemanningen av larmmottagningen som
tar emot larm i sina lokaler, från trygghetstelefoner i Varbergs kommun,
dygnet runt.
Nuvarande avtal mellan Räddningstjänsten Väst och socialnämnden gäller
från den 1 januari 2015 och tills vidare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 november
2017, § 206
Socialförvaltningens beslutsförslag den 24 oktober 2017

Övervägande
Nuvarande avtal har gällt i två år och det har uppmärksammats att
skrivningen på ett flertal punkter behöver preciseras och förtydligas, därav
har förvaltningen bedömt att ett nytt förslag till avtal bör arbetas fram.
Avtalet föreslås gälla från 1 juli 2018 och till och med den 31 december
2019. Avtalet föreslås vara tidsbegränsat på grund av eventuella
verksamhetsförändringar och nya nationella föreskrifter som gör att
revideringar av avtalet bör göras efter en tid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Avdelningschef Maria Sjödahl
Enhetschef Karin Antonsson
Upphandlingsstrateg Hans-Inge Johansson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2014/0146

Ändring i delegeringsförteckningen
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fastställa förvaltningens förslag till revidering av delegeringsförteckningen, 4.7 och 4.18, gällande beslut om rätt till umgänge och
ej röja vistelseadress enligt LVU.
2. fastställa förvaltningens förslag till komplettering av delegeringsförteckningen, 2.5 gällande tillsyn enligt lagen om elektroniska
cigaretter.
2:a beslutssatsen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt socialnämndens förslag den 21 september 2017, § 133.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare, eller åt en anställd att fatta beslut på nämndens
vägnar. Ett beslut som är fattat på delegation är i juridiskt hänseende
likvärdigt med ett nämndbeslut.
Det har kommit en dom från kammarrätten, där kammarrätten säger att ett
beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU inte får
delegeras till tjänsteman, oavsett om fallet är brådskande eller ej. Det finns
därför behov av att ändra i delegeringsförteckningen.
1 juli 2017 kom lagen om e-cigaretter som bland annat innebär att
kommunen ska utöva tillsyn över försäljningen av e-cigaretter.
Socialnämnden har den 21 september 2017, § 133 föreslagit att
kommunfullmäktige ska komplettera socialnämndens reglemente så att
socialnämnden får ansvaret för den tillsynen. Om kommunfullmäktige
beslutar enligt socialnämndens förslag behöver delegeringsförteckningen
kompletteras med bestämmelser om tillsyn av e-cigaretter.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 november
2017, § 209
Socialförvaltningens beslutsförslag den 8 november 2017

Övervägande
Med anledning av kammarrättens dom föreslår förvaltningen att
delegeringsförteckningen ändras så att sociala utskottets ordförande eller
vice ordförande får delegation att fatta beslut enligt nedan när sociala
utskottets sammanträde inte kan avvaktas. Förvaltningen föreslår samtidigt
att begreppet förälder ändras till vårdnadshavare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Ny lydelse
4.7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
14 § 2 st.1.
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
LVU
med vårdnadshavaren
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
14 § 2 st.1.
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
LVU
med vårdnadshavaren och i avvaktan på
utskottets beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte skall
14 § 2 st.2.
röjas för vårdnadshavaren
LVU
Beslut om att den unges vistelseort inte skall
röjas för vårdnadshavaren; i avvaktan på
utskottets beslut

SU
ordförande
SU/vice
ordförande
SU
SU

14 § 2 st.2.
LVU

ordförande
SU/vice
ordförande
SU
Sociala jourens delegation att besluta om hur rätt till umgänge ska utövas i
avvaktan på nämndens beslut samt att den unges vistelseort inte skall röjas
under punkt 4.18 i delegeringsförteckningen utgår.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden
ansvar för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter föreslår
förvaltningen att kapitel 2 i delegeringsförteckningen kompletteras enligt
följande:
2.5 Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Godkännande av anmälan samt
20, 23 §§
egenkontrollprogram vid försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut om förbud eller föreläggande vid tillsyn 31 §

Tillståndshandläggare

Beslut om förbud eller föreläggande vid vite
Beslut om försäljningsförbud eller varning
Beslut att begära hjälp av polismyndighet vid
tillsyn
Beslut att begära prövningstillstånd och
inhibition
Beslut att polisanmäla misstänkt brott enligt lag
om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

AU
AU
Tillståndshandläggare
AU

34 §
32 §
39 §
41 §
42, 43 §§

Tillståndshandläggare

Tillståndshandläggare

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen; Barn och fami j placering
Tillståndshandläggare
Sociala jouren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2017/0145

Remissyttrande - Motion om korttidsboende i
samverkan mellan kommun och region
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. tillstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande korttidsboende i samverkan mellan kommun och region.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Varbergs kommun
startar ett korttidsboende på Hallands sjukhus tillsammans med Region
Halland. Boendet föreslås också fungera som testmiljö där nya arbetssätt,
tekniska lösningar och innovationer kan prövas.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 november
2017, § 210
Socialförvaltningens beslutsförslag den 25 oktober 2017
Motion om korttidsboende i samverkan mellan kommun och region

Övervägande
Att kunna erbjuda korttidsplatser till de som har behov av detta, är en
insats som kan vara avgörande för att ge stöd till personer med olika behov.
Kommunen ansvarar för patienter som är färdigbehandlade inom
slutenvården och som efter utskrivning omfattas av kommunens hälso- och
sjukvårdsansvar. Många patienter kan gå direkt hem med stöd från
kommunens sjukvårdspersonal och, om så behövs, hemtjänstpersonal.
Men för en del kan vistelse på en korttidsplats vara en förutsättning för att
därefter kunna återvända till den egna bostaden.
Som framgår av motionen, kan en del patienter bli kvar på sjukhuset då
korttidsplatserna är belagda. För att motverka detta, och som ett led i en
utökad samverkan med sjukvården i Region Halland, har förvaltningen haft
kontakt med sjukhuset i Varberg. På frågan om de har någon avdelning som
kan nyttjas för detta ändamål, har de svarat att på grund av platsbrist kan
de inte det. Frågan finns dock kvar, och fortsatta kontakter kommer att tas
med sjukhuset. Då förslaget i motionen väl stämmer överens med
socialförvaltningens arbete med frågan, föreslås att motionen tillstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2017/0146

Remissyttrande – Motion om en öppen, modern
och tillgänglig träffpunkt i Varberg, för alla som
är seniorer
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (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 förslag.
Med 8 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 5 nej-röster
för Turid Ravlo Svenssons förslag beslutar socialnämnden enligt arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Erland Linjer (M)

X

Lenor Andersson (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)

X

ViviAnne Johansson (C)

X

Johan Rosander (MP)

X

Lena Persson (L)

X

Björn Jonasson (KD)

X

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Olof Andersson (S)

X

Ingmari Carlsson (V)

X

Madelene Thomsen (M)

X

Summa
8
5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) och Jana Nilsson (S) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige gällande en öppen, modern och tillgänglig träffpunkt,
för alla som är seniorer. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 165 forts.
beslutar att Varbergs kommun ger förutsättningar för att skapa en öppen,
modern och tillgänglig träffpunkt i Varberg för alla som är seniorer.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 13 november
2017, § 211
Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 oktober 2017
Motion om en öppen, modern och tillgänglig träffpunkt i Varberg

Övervägande
För personer i ordinärt boende är insatser som möjliggör social
sammanhållning många gånger en förutsättning för att kunna bo kvar
hemma. Det finns idag 10 mötesplatser för seniorer/äldre runt om i
kommunen, varav fyra är centralt belägna i Varberg. Den geografiska
placeringen kommer från behov som seniorer/äldre fört fram i olika
sammanhang. Behoven skiftar över tid, och det betyder att även
placeringen av mötesplatser kan variera över tid.
Dessa mötesplatser ger möjlighet att träffa andra människor i
gemensamma aktiviteter, och där ges även möjligheter till social samvaro
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. De som deltar kan i sin närmiljö
träffa andra människor, ta en fika och prata. Mötesplatserna är öppna för
alla som vill delta.
På mötesplatserna erbjuds olika aktiviteter. Deltagarna är själva delaktiga
och har stort inflytande i att planera och besluta vad som ska göras,
tillsammans med frivilligsamordnare och de frivilliga (totalt ca 130–140
personer) som ansvarar för aktiviteterna. I de kontakter som ansvariga för
verksamheten har med seniorer/äldre, har just den geografiska närheten
förts fram som viktig, då det kan vara svårt att åka en längre sträcka för att
delta i aktiviteter.
Som framgår av motionen, ökar antalet äldre de kommande åren. Och
tanken att det är mötesplatser där seniorerna/de äldre själva bestämmer
innehåll och tillsammans skapar innehållet är, precis som det står i
motionen, det vi ska arbeta för. Som framgår ovan är det även en bärande
del i arbetet på de olika mötesplatser som redan finns i kommunen.
Kommunfullmäktige har beslutat den 17 oktober 2017 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för en flytt av
verksamhetsansvaret för mötesplatser för seniorer/äldre från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I den redovisning som
lämnades som underlag till beslutet, framgick även att det finns behov att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 165 forts.
utveckla mötesplatser runt om i kommunen. I utvecklingen av mötesplatser
för seniorer, kommer behoven av var eventuella nya platser ska finnas, och
det fortsatta samarbetet med de som deltar i dessa mötesplatser, att ingå.
Att skapa en större mötesplats centralt belägen i Varberg som föreslås i
motionen, skulle föregripa kommunfullmäktige utredningsuppdrag.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Meddelande
Dnr SN 2016/0135
Arbetsmiljöverket 2017-11-09 – Anmälan
Anette Johansson, HR-konsult, informerar om Arbetsmiljöverkets
anmälan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr SN 2017/0026
Kommunstyrelsen 2017-10-24 - § 274 Redovisning av nämndernas arbete
med program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare
Dnr SN 2017/0133
Kommunstyrelsen 2017-10-24 - § 271 Digital Agenda för Varbergs kommun
2019 - 2022
Dnr SN 2016/0298
Kommunfullmäktige 2017-10-17 - § 175 Svar på motion om bättre hälsa för
seniorer på kommunens äldreboende genom regelbunden träning/motion
Dnr SN 2017/0188
Kommunfullmäktige 2017-10-17 - § 173 Redovisning av uppdrag – åtgärder
för att utveckla mötesplatser för seniorer/äldre
Dnr SN 2017/0243
Kommunfullmäktige 2017-10-17 - § 168 Avveckling av Tyck om Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga ärende
Dnr SN 2017/0152
Maria Sjödahl, avdelningschef, informerar om skrivelse från
hemtjänstföretagen gällande avtal mellan Varbergs kommun och externa
utförare av hemtjänst 2018. Ordförande och vice ordförande i
socialnämnden samt förvaltningschef kommer att träffa hemtjänstföretagen
den 5 december 2017.
Lena Persson (L) ställer fråga om utflyttning från särskilda boenden. Maria
Sjödahl, avdelningschef, svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 168

Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
6 och 13 november 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 24 oktober, 2 och 16
november 2017
Beslut under perioden 1 oktober 2017 – 31 oktober 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 1 november
2017
Förteckning övriga beslut november 2017 – Dnr SN 2017/0035
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Datum
Typ av beslut
Dnr/motsvarande
2017-10-04 Uppsägning av avtal för utförande av SN
hemtjänst på företagets begäran 2016/0219
Assistansbyrå Västra Götaland AB
2017-11-20 Tilläggsavtal HemAssistans i Varberg SN
AB, minskning av geografiskt område 2015/0098
2017-10-30 Nytt avtal familjerådgivning enligt
SN
LOV – Samtalsrum i Söder
2017/0239
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
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Beskrivning av ärendet
Lena Persson (L) och Olof Andersson (S) anmäler att de granskat de
fyra senaste besluten före 19 oktober 2017, gällande matdistribution.
Granskarna har funnit tre av besluten utan anmärkning.
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