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Dnr SN 2016/0216

Upphandling beslut om val av leverantör - Drift
av särskilt boende - Tvååker och Veddige
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anta anbud från Norlandia Care AB gällande upphandling avseende
drift av särskilda boenden på Bäckvägen 1 och Sannavägen 11 A-C i
Tvååker samt Västra Ringvägen 11 A-B i Veddige.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 18 maj 2017, § 78 att godkänna
förfrågningsunderlag för upphandling avseende drift av särskilda
boenden på Bäckvägen 1 och Sannavägen 11 A-C i Tvååker samt
Västra Ringvägen 11 A-B i Veddige.
Upphandlingen har nu genomförts och fyra anbud har inkommit.
Samtliga inkomna anbud uppfyller samtliga kvalificeringskrav och
alla ställda krav på tjänstens utförande, såsom exempelvis
socialnämndens kvalitetsdeklarationer för särskilt boende.
Samtliga inkomna anbud har utvärderats.
Avtal föreslås tecknas med den anbudsgivare som offererat det
lägsta priset per plats och dygn.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 167
Socialförvaltningens beslutsförslag den 16 augusti 2017
Upphandlingsrapport den 16 augusti 2017

Övervägande
Branschen/företagen har visat ett stort intresse för denna upphandling och
fyra kompletta anbud har inkommit.
Från den 1 april 2017 ska alla leverantörer som driver entreprenader
avseende särskilda boenden ansöka om tillstånd från Inspektionen för Vård
och omsorg (IVO) för drift. Avtalet är villkorat på så sätt att det endast
gäller under förutsättning att antagen leverantör beviljas tillstånd för drift
från IVO.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Strateg/Upphandling

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21
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Sn § 122

Ägarsamråd
Josefin Alström, avdelningschef, informerar om situationen för Varbergs
Omsorgs verksamhet under sommaren 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 123
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SN 2014/0102

Arbete vid särskilda och extraordinära
händelser, Krisledningsplan – Information
Marie Sundqvist, lokalsamordnare, informerar om kommunens arbete vid
särskilda och extraordinära händelser.
Kommunens övergripande inriktningar och förutsättningar för
krishantering beskrivs i följande dokument:
• Strategi för risk- och krishantering, antagen av kommunfullmäktige
den 18 december 2012, § 186.
•

Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser, antagen av kommunstyrelsen den 20
december 2016, § 278.

•

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys

Utifrån de övergripande dokumenten har socialförvaltningen tagit fram en
krisledningsplan som beskriver hur krisledningen ska organiseras och dess
uppgifter inom förvaltningen vid en särskild eller extra ordinär händelse.
Socialnämndens krisledningsplan beslutades av socialnämnden den 19 juni
2014, § 126 och är senast reviderad den 30 maj 2017 av förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 124
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Dnr SN 2017/0110

Delårsrapport augusti 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2017 och
översända den till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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.
I delårsrapporten återfinns uppföljning av strategiska mål och inriktningar,
ekonomiskt resultat för drift och investeringar, verksamhetsberättelse samt
en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 173
Socialförvaltningens beslutsförslag den 31 augusti 2017
Delårsrapport augusti 2017 socialnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 125
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Dnr SN 2017/0051

Månadsrapport augusti 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapporten för augusti 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 31 augusti 2017
Månadsrapport augusti 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 126

8

Dnr SN 2017/0166

Kartläggning av hemlösa i Varberg 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten i Varberg 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under vecka 14, 3 - 9 april
2017.
Antalet rapporterade hemlösa har minskat med 1 person sedan 2016.
Medelåldern för hemlösa är 46 år. Antalet hemlösa män har ökat med
4 personer och antalet kvinnor har minskat med 5 personer från föregående
år. 89 minderåriga barn har minst en förälder som är hemlös vilket är en
minskning med 11 barn. 28 av dessa barn bor stadigvarande hos sin
förälder i sociala kontrakt. Största delen av de hemlösa hade sin
huvudsakliga inkomstkälla via försörjningsstöd, sjukersättning/
aktivitetsersättning eller lön från regelbundet arbete.
Samtliga av de hemlösa personerna har tagit del av någon eller några
frivilliga insatser under det senaste året. Boendeinsatserna har ökat med
37,5% sedan 2016. Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till
akutboende, tillfälliga eller långsiktiga boendelösningar. Insatser i form av
ekonomiskt bistånd, psykiatrisk vård och behandling och boendestöd har
minskat med några procent.
De främsta orsakerna till hemlösheten är att personen inte godkänns som
hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Denna siffra
har ökat med 13,5% på tre år. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en
missbruks- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, skilsmässa/
separation och arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar
eller annan vräkningsgrund är en orsak som ökat med 11,5% på två år.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 168
Socialförvaltningens beslutsförslag den 15 augusti 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 127
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Dnr SN 2017/0168

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom
jobbgarantin för ungdomar 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för aktiviteten studie- och
yrkesvägledning inom jobbgaranti för ungdomar med
Arbetsförmedlingen i Varberg för perioden 2018-01-01 – 2018-1231.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 regleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Jobbgarantin för ungdomar gäller unga personer under 25 år som under en
period om 90 kalenderdagar, inom en ramtid av fyra månader, varit
arbetslösa och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Under
2016 har i snitt två ungdomar/månad utnyttjat plats inom detta avtal. För
perioden januari – juni 2017 är motsvarande siffra fyra ungdomar/månad.
Ett förslag till avtal för 2018 har upprättats angående högst 50 platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgarantin för ungdomar.
Avtalet utgörs i huvudsak av ett standardavtal som utarbetats av
Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 169
Socialförvaltningens beslutsförslag den 15 augusti 2017
Överenskommelse om platser för aktiviteten studie- och yrkesvägledning
inom jobbgaranti för ungdomar
Anmälan av platser för arbetsträning inom jobbgaranti för ungdomar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 127 forts.
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Dnr SN 2017/0168

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar.
Detta samarbete har fungerat väl, därför ser socialförvaltningen ingen
anledning till att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av
Arbetsförmedlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 128
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Dnr SN 2017/0167

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin från 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin med Arbetsförmedlingen i Varberg fr o m
2018-01-01 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 regleras i förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till personer som stått utanför
arbetsmarknaden en längre tid.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns sedan många
år tillbaka avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Under 2016 har i snitt 11 personer per månad varit anvisade till kommunen
inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. För perioden januari – juni
2017 är motsvarande siffra 13 personer per månad.
Ett förslag till avtal, gällande från 2018-01-01 och tillsvidare, har upprättats
angående högst 15 platser för arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin. Avtalet utgörs i huvudsak av ett standardavtal som
utarbetats av Arbetsförmedlingen. Avtalet reglerar hur samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen ska se ut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 170
Socialförvaltningens beslutsförslag den 15 augusti 2017
Anmälan av platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 128 forts.
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Dnr SN 2017/0167

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobb- och
utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser
socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som
tagits fram av Arbetsförmedlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 129

Sammanträdesprotokoll
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Dnr SN 2017/0169

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för
funktionsutredningar 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal om platser för funktionsutredningar med
Arbetsförmedlingen i Varberg för perioden 2018-01-01 – 2018-1231.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med föreskriften (AMSFS 2000:6) om tillämpningen av
förordningen särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, ska Arbetsförmedlingen enligt § 3 utreda
och dokumentera sökandens funktionshinder.
Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande
funktionsutredningar sedan flera år tillbaka. Det finns tidigare avtal mellan
Arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har behov av
fasta prövningsplatser där arbetssökande kan pröva och få utvärderat sin
arbetsförmåga. Arbetsförmågebedömningen syftar till att ge ökade
kunskaper till den arbetssökande och till Arbetsförmedlingen för framtida
insatser mot arbete.
Under 2016 fanns i snitt 10 pågående funktionsutredningar per månad. För
perioden januari – juni 2017 är siffran 11 pågående funktionsutredningar i
snitt per månad.
Ett förslag till samverkansavtal för år 2018 har upprättats angående platser
för funktionsutredningar. Avtalet reglerar hur ansvarsfördelning och
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad
som ska ingå i arbetsförmågebedömningen. Bedömningen syftar till att ge
arbetssökande personer en större kunskap om sina resurser och hinder
samt ge Arbetsförmedlingen information om hur de kan arbeta vidare med
personen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 171
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 augusti 2017
Avtal gällande funktionsutredningar 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 129 forts.
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Dnr SN 2017/0169

Övervägande
Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av samarbete med
Arbetsförmedlingen rörande funktionsutredningar. Detta samarbete har
fungerat väl varför förvaltningen anser att samarbetet bör fortsätta enligt
avtal för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 130
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Dnr SN 2012/0015

Uppsägning av överenskommelse med
Arbetsförmedlingen gällande sysselsättning
inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Arbetsförmedlingen har fått nya direktiv som innebär att Jobb- och
utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, tidigare tredje fasen, ska fasas ut
och upphöra.
Den lokala överenskommelsen om sysselsättning inom Jobb- och
utvecklingsgarantins tredje fas, som Arbetsförmedlingen tecknade med
Varbergs kommun med start 2012-01-01, upphör därmed att gälla 2017-1231.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 172
Socialförvaltningens beslutsförslag den 14 augusti 2017
Uppsägning av överenskommelse från Arbetsförmedlingen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Arbetsförmedlingen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

Sn § 131
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Dnr SN 2017/0160

Försäljning av Åkaren 3, 11 och 13 – flytt av
akutboende
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. flytta akutboendet på Åkaren till Furets Väg i Väröbacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017, § 116, godkänna upprättat
kontrakt där kommunen försäljer Åkaren 3, 11 och 13 till Varbergs Bostads
AB.
Åkaren står idag inför ett vägskäl då fastigheten är i behov av stora
reinvesteringsåtgärder. Därför planeras en omfattande ROT-renovering.
Socialförvaltningen hyr alla lokalerna i fastigheten samt större delen av
lägenheterna som hyrs ut till personer som beviljats sociala kontrakt.
Inför kommande renoveringsprojekt hanterar Varbergs Bostads AB och
serviceförvaltningen evakueringen av befintliga tillsvidarekontrakt i
enlighet med hyreslagen. Evakuering av hyresgäster med sociala kontrakt
hanteras av socialförvaltningen, Varbergs Bostads AB och
serviceförvaltningen gemensamt.
Verksamheterna Beroendeenheten och Boendestöd socialpsykiatri kommer
att flytta till nya ombyggda lokaler på Bolmen hösten 2017.
Akutboendet på Åkaren har 12 rum/lägenheter för personer som beviljas
korttidsboende enligt socialtjänstlagen. Akutboendet behöver nya lokaler.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 11 september
2017, § 175
Socialförvaltningens beslutsförslag den 2 augusti 2017
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 juni 2017, § 116, Försäljning av
Åkaren 3, 11 och 13

Övervägande
Socialförvaltningen har utrett frågan om akutboendets flytt och kommit
fram till att verksamheten kan flyttas till Furets Väg i Väröbacka. I
dagsläget är det HVB hem för ensamkommande barn men planen är att
detta boende ska avvecklas vid årsskiftet 2017-18. Boendet består av två
byggnader, en paviljongbyggnad med 11 sovrum och hygienrum som ägs av
Varbergs Fastighets AB. I anslutning ligger det kommunägda f.d.
kommunhuset som innehåller gemensamma lokaler, tvättstuga, kök och
matsal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0102

Revidering av riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för alkoholservering i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (SFS 2010:1622) ska kommunen
tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och
anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i
kommunen.
Socialnämnden antog Varbergs kommuns riktlinjer för alkoholservering
den 26 november 2012, § 237. Revidering avseende serveringstider gjordes
den 18 maj 2017, § 84.
Socialförvaltningen har nu reviderat och uppdaterat riktlinjerna i sin
helhet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 september
2017, § 157
Socialförvaltningens beslutsförslag den 22 augusti 2017
Förslag till revidering av Riktlinjer för alkoholservering i Varbergs kommun

Övervägande
Riktlinjerna har reviderats för att anpassas till nu gällande rättsläge, nya
namn på myndigheter, nya föreskrifter samt nya lokala förändringar.

Socialnämnden har att ta ställning till och besluta om förvaltningens förslag
till revidering av riktlinjerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0208

Tillägg i socialnämndens reglemente och ny
taxa för tillsyn med anledning av lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. lägga till följande i socialnämndens reglemente under § 4 rubrik
Uppgifter med hänvisning till författning, så att meningen får
följande lydelse: - utöva tillsyn som åvilar kommunen enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och tillsyn av
handel med tobak enligt tobakslagen (1993:581) samt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. besluta att ta ut tillsynsavgift för tillsyn av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare enligt följande:
Anmälan försäljning av
Avgift
E-cigaretter eller påfyllningsbehållare

1 600

Två av 18-års varorna
E-cigaretter eller påfyllningsbehållare,
folköl, tobak eller receptfria läkemedel

2 100

Tre av 18-års varorna
E-cigaretter eller påfyllningsbehållare,
folköl, tobak eller receptfria läkemedel

2 600

Samtliga fyra 18-års varor
E-cigaretter eller påfyllningsbehållare samt
folköl, tobak och receptfria läkemedel

3 100

3. avgiftsuttaget enligt ovan, med start år 2018, årligen ska justeras
med koppling till Statistiska centralbyråns konsumentprisindex,
dock alltid med iakttagande av självkostnadsprincipen.
4. socialnämnden får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller
övriga omständigheter, i särskilt beslut sätta ned eller efterskänka
en avgift enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller
från och med den 1 juli 2017. Den nya lagen gäller både e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Enligt 20 § i den nya lagen om e-cigaretter ska all
försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare anmälas till den
kommun där försäljning ska ske. Kommunen ska enligt 26 § utöva den
omedelbara tillsynen över att försäljningen av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare sker i enlighet med den nya lagen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 13 september 2017

Övervägande
Socialnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen,
inkluderat tillsyn av folköl i detaljhandeln. Nämnden är även ansvarig för
tillsyn av handel med tobak enligt tobakslagen och handel med läkemedel
enligt lagen om receptfria läkemedel. Handläggningen och tillsynen utförs
av socialförvaltningens tillståndshandläggare som även utövar tillsyn av
samtliga försäljningsställen där dessa åldersreglerade varor säljs.
Tillsyn av e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör samordnas med den
övriga tillsyn som socialförvaltningen gör av åldersreglerade varor i
detaljhandeln.
Socialförvaltningen föreslår därför ett tillägg i socialnämndens reglemente
avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, så att
även tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
hamnar under socialnämndens ansvarsområde.
Med det nya tillsynsområdet tillsyn av handel med e-cigaretter och
påfyllningsbehållare behöver kommunen ta ut avgifter motsvarande
självkostnad för att täcka kostnaden för lagstadgad tillsyn och uppföljande
arbete. Kommunen har lagstöd både i kommunallagen (2 kap 5-6 §§) och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (§ 46) för att ta ut
avgifter för tillsynsverksamheten. Avgiften bör sättas på samma nivå som
den avgift som idag gäller för andra åldersreglerade varor under
socialnämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens avgiftsuttag enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel och att dessa
avgiftsuttag justeras med koppling till Statistiska centralbyråns
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konsumentprisindex och beaktande av självkostnadsprincipen. Detta
förhindrar att det blir långa perioder utan att någon avgiftsjustering sker.
Om kommunens tillsyn av åldersreglerade varor läggs under samma nämnd
kan arbetet samordnas så att det kan medföra minskade totalkostnader för
kommunen. Den totala tillsynsavgiften för den som säljer två eller fler 18års varor bör därför jämkas.
Socialförvaltningen föreslår att förslag till taxa antas för försäljning av ecigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Förslaget innebär även att
förvaltningen ges möjlighet att, med start år 2018, årligen justera de
föreslagna avgifterna genom koppling till Statistiska centralbyråns
Konsumentprisindex, dock alltid med iakttagande av självkostnadsprincipen samt om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet med hänsyn
till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga omständigheter,
i särskilt beslut sätta ned eller efterskänka en avgift.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0153

Yttrande - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till remissyttrande över Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tagit fram förslag för arbete mot våldsbejakande
extremism. Det saknas idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en
beredskap för att förebygga våldsbejakande extremism. Syftet med
dokumentet är att beskriva hur arbetet mot våldsbejakande extremism
hänger samman med kommunens övriga arbete med säkerhets- och
trygghetsfrågor. Det beskriver kommunens organisation och former för
arbetet, samt utvecklingsmål för kommunens arbete mot våldsbejakande
extremism. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och bolag för
yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 september
2017, § 159
Socialförvaltningens beslutsförslag den 21 augusti 2017
Förslag – Varbergs kommuns strategi mot våldsbejakande extremism

Övervägande
Det dokument som skickats på remiss, heter Varbergs kommuns strategi
mot våldsbejakande extremism. Samtidigt har det remitterats som
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Om det ska ses som strategi
eller handlingsplan påverkar innehållet, då en strategi är mer övergripande.
I detta yttrande hanteras det som en strategi, vilket innebär att flera av de
synpunkter som lämnas är sådant som bör beaktas i det fortsatta arbetet
med en handlingsplan utifrån strategin.
Det är viktiga områden som lyfts i förslagen till utvecklingsmål, och
kommunen behöver arbeta med dessa. I dokumentet föreslås
Räddningstjänsten Väst få uppdrag att stödja och samordna kommunens
arbete, vilket är naturligt. De har koppling i arbetet med säkerhets-,
folkhälso- och trygghetsfrågor och det innebär en fortsatt utveckling av de
strukturer kommunen bygger för samverkan i dessa frågor, vilket är
positivt.
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Men samtidigt är det viktigt att peka på behovet av ledning av kommunens
ansvar för dessa frågor, och samordningen av det. Det står bland annat att
aktuell lägesbild ska följas upp – det är mycket bra, men var kommer
ansvaret för uppdatering att ligga, blir det en fråga för den
samverkansgrupp som nämns under ett av målen? En av
rekommendationerna är ”tydlig ansvarsfördelning”, med mål att
kommunens verksamheter ska veta hur arbetet är organiserat utifrån roller
och ansvar. Det framgår dock inte om det kommer att finnas någon utpekad
funktion för det, utöver det sammanhållande ansvaret för att stödja och
samordna arbetet genom Räddningstjänst Väst.
Att det finns en funktion som arbetar med dessa frågor är centralt, inte
minst för att arbeta med de olika aktörer som nämns – anhöriga,
civilsamhället och kritiska vänner. Var ses de som kan fångas in i en
radikaliseringsprocess – hur fånga upp dessa innan de radikaliserats?
Arbetet kommer att behöva ske på både strategisk, taktisk och operativ
nivå.
Att en strategi mot våldsbejakande extremism tagits fram och beslutas är
positivt, men arbetet med mer konkreta mål måste fortsätta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2017/0155

Delegering av personaladministrativa ärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. förslag till delegeringsordning för socialförvaltningen gällande
personal och arbetsgivarärenden godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny lokal personalstadga, som
träder i kraft den 1 oktober 2017.
Nämnderna har uppdrag att utifrån personalstadgan revidera sina
respektive delegeringsförteckningar. Revideringarna ska träda i kraft senast
den 30 september 2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 4 september
2017, § 160
Socialförvaltningens beslutsförslag den 23 augusti 2017
Förslag till delegeringsordning för socialförvaltningen gällande personal
och arbetsgivarärenden
Lokal personalstadga för Varbergs kommun

Övervägande
Den nya personalstadgan är framtagen för att klargöra sambandet mellan
kommunstyrelsens reglemente, den gällande personalstadgan samt
kommunstyrelsens delegeringsordning. Respektive nämnd är
anställningsmyndighet, med undantag för förvaltningschefer för vilka
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
Utifrån personalstadgan ska varje nämnd fatta beslut om delegering av de
personal- och arbetsgivarärenden som tas inom nämndens ansvarsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2016/0107

Varbergs Föreningsråd – Information
Varbergs Föreningsråd har av Skatteverket i november 2016, bedömts som
skatteskyldiga och uppmanats registrera sig för momsredovisning från
1 januari 2017. Skatteverkets beslut påverkar och förändrar
förutsättningarna för Varbergs Föreningsråd på ett sätt som gör att
verksamhetens upplägg och finansiering behöver utredas och
omstruktureras. Socialnämnden beslutade den 20 april 2017, § 57 att
bevilja Varbergs Föreningsråd en extra ersättning med maximalt 1.250.000
kr för 2017. För att skapa möjlighet till omställning av verksamheten.
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare, redovisar statusrapportering om
Varbergs Föreningsråd omställningsarbete.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 137

Sammanträdesprotokoll
2017-09-21

25

Dnr SN 2016/0269

Demensprojektet och Trygg vårdkedja Information
Socialnämnden beslutade den 20 april 2017, § 59 att genomföra projekt
”Utveckla vård och omsorg för personer med demens” under perioden
1 september 2017 – 31 december 2019.
För att utveckla samverkan med regionen kring målgrupper som behöver
en sammanhållen vård och omsorg, har förvaltningen lokalt samordnat
arbetet i ett övergripande projekt kallat Trygg vårdkedja. Trygg vårdkedja
består av fyra delprojekt; tidig rehab, trygg och effektiv hemgång, uppdrag
för korttiden och läkarmedverkan. Projektet ska, under perioden
1 september 2017 – 31 mars 2019, bidra till en trygg, säker och effektiv vård
och omsorg på rätt nivå.
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, redovisar statusrapportering för
projekten Utveckla vård och omsorg för personer med demens och Trygg
vårdkedja.
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Mötesplatser, statistik - Information
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om socialförvaltningens
mötesplatser. Syftet med mötesplatserna är att erbjuda seniorer ökade
möjligheter till social samvaro utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
Socialförvaltningen har inte personal på mötesplatserna utan det är
frivilliga som leder och stödjer i aktiviteterna vid mötesplatserna.
Socialförvaltningen har en frivilligsamordnare och två aktivitetssamordnare
anställda.
Mötesplatser finns på flera ställen i kommunen. Totalt antal besökare på
mötesplatserna har under år 2016 varit cirka 22 940.
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Övriga ärende
ViviAnne Johansson (C), efterfrågar underlag från förvaltningen, på var i
kommunen som äldreboende bör byggas, senast januari 2018.
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Anmälan av delegeringsbeslut
Socialförvaltningens sammanställningar över delegeringsbeslut redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den
4 och 11 september 2017
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 7 och 13 september 2017
Beslut under perioden 1 augusti 2017 – 31 augusti 2017 gällande
myndighetsutövning inom: Försörjningsenheten, Vuxenenheten,
Familjeenheten, Familjerätten, Ensamkommande flyktingbarn,
Funktionshinder, Äldreenheten, Bostadsanpassningsbidrag
Förteckning över beslut gällande serveringstillstånd, daterad 18 september
2017, för perioden augusti – september 2017
Förteckning över övriga beslut för september 2017 – Dnr SN 2017/0035
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2017-09-08 Överlåtelse av avtal för familjerådgivning enligt SN 2015/0203
LOV på grund av ny bolagsform, från Catarina
Vallin Psykoterapi till Cava psykoterapi AB
2017-09-18 Tilläggsavtal Cava psykoterapi AB - ökat
SN 2015/0203
kapacitetstak
2017-09-18 Tilläggsavtal Ella vård och omsorg AB SN 2015/0099
borttagande av kapacitetstak
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Dnr SN 2015/0236

Granskning av delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. anteckna granskningen till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) och Madelene Thomsen (M) anmäler att de
granskat de fyra senaste besluten före 31 augusti 2017, gällande att ej inleda
utredning efter orosanmälan inom barn och ungdom.
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Val av granskningsärende till nästa
sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
1. de fyra senaste besluten före 21 september 2017, gällande personlig
assistans enligt LSS.
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