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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

14 december 2017

Datum då anslaget sätts upp

19 december 2017

Datum då anslaget tas ned

10 januari 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Lisbeth Klingvall
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Dnr SN 2017/0052

Internbudget 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. fördela föreslagen internbudget för 2018 enligt tabell 1 i
beslutsförslaget under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut om ”Justering av ramar och finansiellt mål på grund av ny
modell för internhyressättning”.
2. särredovisning av extra kostnader tas i bokslutet.
Johanna Palmelid (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
ViviAnne Johansson (C) föreslår att särredovisning av extra kostnader tas i
bokslutet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på ViviAnne Johanssons
(C) förslag och konstaterar att socialnämnden beslutar bifalla förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Socialnämndens ram justeras med befolkningsförändringar i åldersgruppen 65 år och äldre enligt den senast beslutade
befolkningsprognosen. Enligt prognosen beräknas befolkningen öka i
Varberg och nämndens kompensation 2018 motsvarar 16,8 mnkr.
Då socialnämnden har beslutat att arbeta efter en beställar-utförarmodell
består resursfördelning i att besluta om vilken ram den beställande
enheten, Uppdragsavdelningen har samt ramen för den
förvaltningsövergripande administrationen inklusive verksamheter som är
organisatoriskt placerade under förvaltningsledningsstaben. 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 4 december
2017, § 214
Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 november 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport november 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 den 6 december 2017
Månadsrapport november 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/0255

Kartläggning av kommunens insatser till
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna kartläggning av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och översända det till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer
med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med
neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 217
Socialförvaltningens beslutsförslag den 14 november 2017
Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Kartläggning av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Övervägande
Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga
upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp.
Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i
förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal
områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och
förbättras.
Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest
angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta
upp målgruppen inom respektive förvaltning.
Det finns behov av att:
• kompetensutveckla all personal för berörda förvaltningar inom
området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• stärka och förtydliga ansvaret för det drogförebyggande arbete
• utveckla och förstärka Be Right Back
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 175 forts.
•
•
•
•

utveckla och förstärka flexteamen
utveckla och förstärka fritidshemsverksamheten för barn under 13 år
förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar
att mer omfattande genomlysa och identifiera områden där det
saknas insatser och aktiviteter
• tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/0266

Bostad med särskild service på Håstens torg
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att avveckla bostaden med särskild
service på Håstens torg 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 29 februari 2012, § 35, om att hemställa hos
kommunstyrelsen att de ska förhyra tio lägenheter av Varbergs Bostads AB
avsedda för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS för
socialnämndens räkning. Boendet stod klart för inflyttning under hösten
2016.
Vid inhyrning av bostäder med särskild service brukar så kallad
blockförhyrning tillämpas. I detta fall ställde Varbergs Bostads AB krav på
att kontrakt skulle skrivas på 10 år för att blockförhyrning skulle tillämpas.
Då frågan beslutas i kommunfullmäktige och boendet redan stod klart
beslutades istället att hyra in varje lägenhet för sig.
I nuläget bor det fem personer i boendet på Håstens torg 4. Såväl
lagstiftning som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ställer krav
gällande en bostad med särskild service. Förvaltningen har varit oenig med
Varbergs Bostad AB om vad som ska gälla boendet på Håstens torg i
förhållande till hyreslagen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 216
Socialförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2017

Övervägande
Förvaltningen och Varbergs Bostads AB är oeniga om vilken lagstiftning
som ska ha företräde gällande lägenheterna som omfattas av bostad med
särskild service på Håstens torg 4. Detta har medfört/kan medföra
konsekvenser som drabbar våra kunder. Det har dessutom varit svårigheter
att få kunder att flytta till Håstens torg på grund av den höga hyran.
Förvaltningen bedömer att den behöver få i uppdrag att avveckla bostaden
med särskild service på Håstens torg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/0265

Framtida behov av dövblindverksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda kommuner
Falkenberg och Kungsbacka utreda hur de dövblinda ungdomarnas
behov kan tillgodoses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I Varberg, Kungsbacka och Falkenberg föddes 2000 och 2001 fyra
dövblinda barn. I dag lever tre av dem, en i respektive kommun. Varbergs
kommun tog 2007 på sig uppdraget att starta dövblindverksamhet i
samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Dövblind-verksamheten omfattar skolgång,
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) samt korttidsvistelse utanför det egna
hemmet enligt LSS. Falkenbergs kommun och Kungsbacka kommun köper
insatser till sina respektive kommuninnevånare. Insatserna utförs av barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Varberg.
En förberedelse för hur ungdomarnas behov kan tillgodoses behöver nu
diskuteras i samråd med Falkenbergs kommun och Kungsbacka kommun.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 218
Socialförvaltningens beslutsförslag den 27 november 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef Karin Kärrengård
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-12-14

Sn § 178

9

Dnr SN 2017/0242

Avtal med Varbergs Föreningsråd 2018 - 2020
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna avtal mellan socialnämnden och Varbergs Föreningsråd
gällande perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Föreningsråd är arbetsgivare åt personer med lönebidrag som
utför arbete för ideella föreningar som är medlemmar i Varbergs
Föreningsråd. De anställda har olika former av arbetsnedsättningar som
gör att de har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Från den 1 december 2017 kommer 75 personer ha en anställning i
Varbergs Föreningsråd.
Nuvarande avtal med Varbergs Föreningsråd gäller under tiden 1 januari
2017 till 31 december 2019.
Skatteverket tilldömde Varbergs Föreningsråd som varande skatteskyldigt
och skyldiga att registrera sig för momsredovisning från 1 januari 2017.
Varbergs Föreningsråd har på grund av detta fått ökade kostnader då
medlemsföreningarna har svårt att kunna täcka de ökade
momskostnaderna själva.
Varbergs Föreningsråd har begärt och fått en extra ersättning för 2017.
Varbergs Föreningsråd har också under 2017 arbetat med en översyn av sin
verksamhet och kontinuerligt rapporterat till socialförvaltningen om hur
arbetet fortskridit.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 219
Socialförvaltningens beslutsförslag den 28 november 2017
Varbergs Föreningsråds översyn av verksamheten 2017
Avtal med Varbergs Föreningsråd 2018–2020

Övervägande
För att få en stabil grund för Varbergs Föreningsråd och kunna trygga
anställningarna för personalen, så har förvaltningen omarbetat och gjort ett
nytt förslag på avtal med en reviderad ersättningsmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomichef Ola Viestam
Avdelningschef Maria Sjödahl
Enhetschef Kristina Hedlund
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 179

Sammanträdesprotokoll
2017-12-14

10

Dnr SN 2017/0258

Upphandlingsunderlag för utförande av
hemtjänstinsatser enligt lagen om
valfrihetssystem
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till upphandlingsdokument
avseende upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.
2. fastställa ersättningen till och med 30 juni 2018 till 396 kr i tätort
och 429 kr på landsbygd.
3. fastställa ersättningen från och med 1 juli 2018 till 395 kr i tätort
och 426 kr på landsbygd.
4. ersättningen för 2019 skrivs upp i enlighet med omsorgsprisindex
(OPI).
5. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 21 april 2016, § 58, att godkänna förslag till
anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag. Nuvarande
förfrågningsunderlag och avtal gäller till och med den 28 februari 2018.
Förvaltningen har därför tagit fram nytt förslag till upphandlingsdokument,
inklusive avtalsförslag som i stora delar bygger på det nuvarande
dokumentet, med vissa uppdateringar.
Alla företag som idag har ingått avtal med socialnämnden kommer att få
teckna nya avtal utifrån föreslagna förändringar i avtalet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 220
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 november 2017
Upphandlingsdokument för upphandling av hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem

Övervägande
Upphandlingsunderlaget har utvecklats och förtydligats utifrån de
frågeställningar och oklarheter som framkommit under avtalsperioden. De
väsentligaste förändringarna är:
• Beställaren kan använda sin egen erfarenhet av företaget i samband
med prövning av ansökan
• Nya företag ska kunna uppvisa ett kvalitetsledningssystem för att bli
godkända

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 179 forts.
•
•
•
•
•

Förtydligande när det gäller hemtjänst till personer som tillfälligt vistas
i Varberg
Förtydligande när det gäller ansvarig för den dagliga driften (tidigare
kallad verksamhetschef)
Förtydligande avseende kostnadsfördelningen när det gäller
välfärdsteknologi
Anpassning till förändrad lagstiftning angående hantering av
personuppgifter samt meddelarskydd
Förtydligande när det gäller hävning (avtalets upphörande i förtid)

Avtalen föreslås bli ett-åriga och gäller från 1 mars 2018 till 28 februari
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Enhetschef uppdragsavdelningen äldre
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 180
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Dnr SN 2017/0249

Yttrande över remiss - Samråd för planprogram
Västerport
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterat den 17 november
2017 som eget yttrande till byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen, Varbergs kommun har till
socialnämnden översänt samrådshandling för Planprogram för Västerport.
Planprogrammet ligger cirka 400 meter nordväst om Varbergs torg.
Varbergs kommun fattade ett inriktningsbeslut för
Stadsutvecklingsprojektet i mars 2016. Till grund för inriktningsbeslutet
ligger även fördjupad översiktsplan och Medborgardialogen 2014.
Planprogrammet för Västerport beskriver huvuddragen för områdets
framtida markanvändning. Det beräknas innehålla 2 500 bostäder, lokaler
för verksamheter, kommersiell och offentlig service, mötesplatser och
parker.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 221
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 november 2017

Övervägande
Socialnämnden är positiv till att Västerport planeras att bli en stadsdel för
alla. För att undvika segregation i området är det viktigt att alla inkluderas,
yngre, äldre, socioekonomiskt svaga grupper, personer med
funktionsnedsättning osv.
Det är viktigt att det byggs bostäder med blandade upplåtelseformer i
samma byggnader för att undvika att det blir skillnad på var i området man
bor. Det behöver byggas mindre hyresrätter med enklare materialval så att
alla har råd att bo i området. Socialförvaltningen möter många bostadslösa
personer och det vore därför önskvärt om andelen hyresrätter kan ökas.
Det behöver även byggas trygghetsbostäder med gemensamhetslokal för
äldre personer, gärna insprängt i hus med vanliga lägenheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 180 forts.
Det är önskvärt att aktivitets- och samlingslokaler i husens bottenvåningar
kan bokas av olika föreningar, ex. intresseföreningar som LP-stiftelsen,
RSMH, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, bostadsrättsföreningar.
I dags läget är det svårt att bedöma om det bör planeras ett särskilt boende i
Västerport. Möjligen i ett senare skede efter 2025.
Det är viktigt att gator, torg och parker upplevs som trygga och säkra
miljöer och att de är inbjudande och attraherar alla målgrupper. Det är
särskilt viktigt med bra belysning och att den fysiska tillgängligheten blir
god med tanke på personer med olika funktionsnedsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2016/0252

Upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder
och skor för vård och omsorg – nytt beslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från Grolls AB avseende varugrupp 1 och 2 gällande
upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder och skor för vård och
omsorg.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har upphandlat yrkeskläder och skor. Upphandlingen
har omfattat:
Varugrupp 1 - Ytterkläder för vård, omsorg och hantverk, 12 olika produkter
Varugrupp 2 - Skor för vård och omsorg och hantverk, 3 olika produkter
Varugrupp 3 - Inomhuskläder för vård, omsorg och assistans, 18 olika
produkter.
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2017, § 89, att anta anbud från AB
Ingvar Ekdahl avseende varugrupp 1 och 2 samt varugrupp 3 gällande
upphandling av ramavtal avseende yrkeskläder och skor för vård och
omsorg.
Upphandlingen av varugrupp 3 är avslutad utan överprövning.
Tilldelningsbeslut avseende varugrupp 1 och 2 överprövades dock. Enligt
dom meddelad av Förvaltningsrätten i Göteborg den 6 oktober 2017 ska
utvärderingen avseende varugrupp 1 och 2 göras om. I den nya
utvärderingen ska anbud från AB Ingvar Ekdahl och Järn & Verktyg i
Varberg AB inte beaktas.
Detta innebär att det är anbud från Grolls AB som offererat den lägsta
kostnaden under hela avtalsperioden per varugrupperna 1 och 2.
Ramavtal tecknas på fyra år under tidsperioden 2018-01-01 – 2019-12-31
med möjlighet till två års förlängning under tidsperioden 2020-01-01 –
2021-12-31.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 222
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 november 2017
Förvaltningsrätten i Göteborg – Dom 6 oktober 2017
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Dnr SN 2017/0229

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

Beskrivning av ärendet
Nu gällande överenskommelse med serviceförvaltningen löper ut den 31
december 2017 varför en ny överenskommelse behöver göras.
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen under hösten 2017 träffat
företrädare för serviceförvaltningen för att diskutera den nya
överenskommelsen som således är framtagen i samverkan.
Beskrivning av överenskommelsens omfattning har preciserats ytterligare
relativt nu gällande överenskommelse. Föreslagen överenskommelse löper
under 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 223
Socialförvaltningens beslutsförslag den 17 november 2017
Överenskommelse kost till särskilda boenden
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Dnr SN 2017/0188

Yttrande – verksamhetsansvaret för
mötesplatser för seniorer/äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslaget att kultur- och fritidsnämnden tar över verksamhetsansvar
för mötesplatser för seniorer/äldre tillstyrks.
2. socialnämndens beslut lämnas till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår avslag på förslaget.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer arbets- och planeringsutskottets förslag mot Turid
Ravlo-Svenssons (S) förslag 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) förslag
Med 7 ja-röster för arbets- och planeringsutskottets förslag och 6 nej-röster
för Turid Ravlo-Svenssons förslag beslutar socialnämnden enligt arbetsoch planeringsutskottets förslag.
Beslutande

Ja

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

Nej

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Erik Rask (S)

X

Malin Kjellberg (S)

X

Anders Friebe (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Johanna Palmelid (SD)

X

Summa
7
6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2017, § 103, att fastställa
strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018. Ett av
uppdragen som gavs till socialnämnden i styr- och budgetdokumentet var
att lämna förslag på åtgärder för att utveckla mötesplatser och dess
verksamhet för seniorer/äldre.
Socialnämnden beslutade den 31 augusti 2017, § 103, att godkänna förslag
på åtgärder för att utveckla mötesplatser och dess verksamhet för senior/
äldre och översända det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2017, § 173, att godkänna
redovisningen av uppdraget från socialnämnden och att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för en flytt av
verksamhetsansvaret för mötesplatserna från socialnämnden till kulturoch fritidsnämnden.
Den 14 november 2017, § 208, beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta
2,5 miljoner kronor till konceptet Aktiv senior för ett helhetsgrepp kring
mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen.
Förslaget är att frivilligverksamheten och annan redan existerande
mötesplatsverksamhet i Varberg, som idag bedrivs av socialnämnden,
tillsammans med det mobila teamet hos kultur- och fritidsnämnden, blir en
del i verksamheten Aktiv senior. En utredning har genomförts och
socialförvaltningen har deltagit i arbetet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 224
Socialförvaltningens beslutsförslag den 30 november 2017
Utredning – flytt av verksamhetsansvaret för mötesplatser för
seniorer/äldre från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Övervägande
Socialnämnden har öppna mötesplats för seniorer/äldre i bl.a. dagcentraler
på särskilda boende, i anslutning till trygghetsboende men även i andra,
lånade lokaler. Syftet med verksamheten är att erbjuda seniorer ökade
möjligheter till social samvaro utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Som
ett komplement till samtliga aktiviteter, driver förvaltningen även
Inspirationslotsen. Tre anställda personer har det övergripande ansvaret
för mötesplatserna och Inspirationslotsen, men insatserna på
mötesplatserna drivs av frivilliga.
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Kultur- och fritidsnämnden har idag inte någon insats särskilt riktad till
målgruppen äldre, men har öppna verksamheter dit även de äldre kan gå,
som till exempel kulturhuset Komedianten och biblioteken. Bägge
nämnderna samarbetar med Kultur för äldre, en verksamhet bekostad av
Region Halland.
Förslaget är att verksamhet med mötesplatser för äldre flyttas från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Det omfattar ansvar för
mötesplatsverksamhet, surfcafé, den del av arbetet med Kultur för äldre
som riktar sig till de som bor i ordinärt boende, samt samordning och
rekrytering av frivilliga till hela målgruppen äldre. Ansvar för
inspirationslotsen ligger kvar hos socialnämnden.
Ett utvecklingsområde är att också dagcentralerna förs över och utifrån ett
salutogent arbetssätt inkluderas som en social arena med möjlighet till
näringsriktig kost.
Socialnämnden har erfarenhet och kunskap att bedriva mötesverksamhet
för äldre, vilket även beskrivs i utredningen. Samtidigt föreslås att ansvaret
förs över till kultur- och fritidsnämnden. Detta då det finns en risk att det
kan bli en otydlig ansvarsfördelning och budget om olika förvaltningar
ansvarar för delar av samma insats. Då kultur- och fritidsnämnden av
kommunfullmäktige fått uppdrag att skapa ”Aktiv senior” tillstyrker
socialnämnden förslaget, för att stödja en samlad verksamhet för de äldre
som bor i ordinärt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0257

Yttrande över remiss - Promemoria Ändrad
retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna yttrande daterat 20 november 2017 som remissvar och
överlämna till Socialdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken lämnas som tillägg eller i
stället för barnpension till de barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit.
Enligt nuvarande bestämmelser får stödet inte lämnas för längre tid tillbaka
än två år före ansökningsmånaden. Förslaget är att den nuvarande
retroaktiva tiden inom efterlevandestödet bör kortas till sex månader, då
det utgör ett grundskydd som ska garantera barnet en viss lägsta nivå.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 december
2017, § 225
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 november 2017
Yttrande – Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Remiss – Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Övervägande
I den tidigare promemorian Ändrade regler om retroaktivitet avseende
efterlevandestöd, behandlad av socialnämnden den 18 maj 2017, § 79,
föreslogs retroaktivitet med en månad. Avsikten med förslaget var att
harmonisera retroaktiviteten inom efterlevandestöd med retroaktiviteten
inom underhållsstöd.
En arbetsgrupp har utifrån den föregående remissen och de svar som kom
in på den, haft i uppdrag att se över hur lång tiden för retroaktivitet bör
vara. Förslaget är fortfarande att efterlevandestödet bör kortas ned, men
bedömningen är att det är rimligt att det ska lämnas för sex månader före
ansökningsmånaden, då det utgör ett grundskydd som ska garantera barnet
en viss lägsta nivå. Det innebär ett närmande till den retroaktiva tid som
gäller för underhållsstöd, som liksom efterlevandestödet utgör ett
grundskydd när barnets ena eller båda föräldrar inte kan bidra till barnets
försörjning.
Förslaget påverkar de barn som ansöker om efterlevandestöd den 1 juli
2018 eller senare. Förslaget är neutralt utformat utifrån etnisk tillhörighet,
nationalitet eller ursprung hos den som ansöker.
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I det svar socialnämnden lämnade på den föregående promemorian,
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd, påpekade
nämnden att en ytterligare analys behövs för att kunna bedöma om
förändringar av efterlevandestödet krävs för de barn som beviljats
efterlevandestöd och som får sin omsorg och försörjning enligt
socialtjänstlagen. Denna analys är ännu inte genomförd och påpekandet tas
även med i det förslag till yttrande till Socialdepartementet som
socialförvaltningen tagit fram.
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Revisionsrapport - Granskning av
direktupphandling och följsamhet mot egna
riktlinjer
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
av hur Varbergs kommuns direktupphandling genomförs och hur dessa
stämmer överens med lagstiftning och riktlinjer inom området.
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 28
november 2017, § 306, att översända beslutsförslag daterat 27 oktober 2017
till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten Granskning av
direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer.
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om revisionsrapporten och
påpekande mot socialförvaltningen.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 186

Sammanträdesprotokoll
2017-12-14

22

Dnr SN 2017/0278

Internrapport om socialnämndens
upphandlingsarbete
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. internrapport om socialnämndens upphandlingsarbete godkänns.
2. resultat av utvecklingsområden enligt rapporten redovisas för
nämnden 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
All upphandling ska genomföras utifrån affärsmässighet, objektivitet och
konkurrens. Målet är rätt produkt/tjänst till lägsta pris. Utifrån de lagar
som styr upphandlingsarbete, och kommunövergripande dokument,
reglemente etc. som tagits fram, görs upphandling/inköp/avrop från
ramavtal inom socialnämndens verksamhet avseende varor och tjänster.
Som en uppföljning av detta, och utifrån diskussioner efter revision av
kommunens direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer, har en
uppföljning av socialförvaltningens arbete genomförts. Uppföljningen har
utgått från fyra huvudperspektiv: Kommungemensam respektive
Förvaltningsspecifik upphandling, Organisation och kompetens samt
Uppföljning och avtalstrohet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 6 december 2017
Internrapport om socialnämndens upphandlingsarbete

Övervägande
Inom de områden som ingick i uppföljningen har ett antal
utvecklingsområden identifierats:
Kommungemensam upphandling
- Hur säkerställs att förvaltningen får möjlighet att delta i de
upphandlingar som förvaltningen bedömer relevanta med möjlighet att
påverka krav.
- Är förvaltningen bunden av samtliga upphandlingar som genomförs
kommuncentralt?
- Hur säkerställs att leverantörer endast läser in de varor som är
upphandlade, så inte ”fel” vara kan beställas?
Förvaltningsspecifik upphandling
- Hur tydliggör vi förvaltningens process med underlag, mallar,
information etc.?
- Hur säkerställer vi att budgetansvarig har kännedom om samtliga
varor/tjänster som är upphandlade?
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Organisation och kompetens
I arbetsgruppen lyftes frågan om behovet av information och utbildning för
dessa frågor.
- Hur tydliggörs och säkerställs att budgetansvarig vid introduktion samt
löpande får information om vad som krävs utifrån budgetansvar?
- Hur säkerställs kompetens hos samtliga funktioner med uppdrag att ta
fram underlag och genomföra direktupphandling?
- Hur säkerställs att chefer och de som ansvarar för avrop/beställning
endast kan beställa de varor som är upphandlade?
Uppföljning och avtalstrohet
- Hur säkerställer förvaltningen att de varor/tjänster som inte kräver
upphandling (t.ex. placeringar) kommuniceras med
upphandlingsavdelningen?
- Hur säkerställer förvaltningen att upphandlingsavdelningen får
kännedom om de direktupphandlingar som genomförs?
Arbetet med de som berör förvaltningen har påbörjats/ska genomföras. De
som handlar om det kommungemensamma perspektivet, och där
upphandlingsavdelningen är ansvarig för arbetet, kommer att tas upp i
Upphandlingsstrategiskt mötesforum. Resultatet av arbetet redovisas till
socialnämnden under 2018.
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Meddelande
Dnr SN 2017/0262
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut 2017-12-05 tillsyn handläggning
av utredningar
Dnr SN 2017/0267
Inspektionen för vård och omsorg – Beslut 2017-11-24 tillsyn
Lantmannavägen
Dnr SN 2017/0235 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut 2017-11-21
§ 584 Omförhandling hyreskontrakt Samuels väg 5
Kommunfullmäktige – Beslut 2017-11-14 § 208 Budget 2018
Kommunfullmäktige – Beslut 2017-11-14 § 205 Överenskommelse SärNär
Kommunfullmäktige – Beslut 2017-11-14 § 204 Utöka socialnämndens
investeringsbudget 2017 för inköp av digitalt nyckelfritt låssystem
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
4 december 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 30 november 2017
Beslut under perioden 1 november 2017 – 30 november 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 13 december
2017
Förteckning övriga beslut december 2017 – Dnr SN 2017/0035
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Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 14 december 2017, gällande avslag
särskilt boende.
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