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Dnr SN 2014/0110

Avtal med Astreab AB
ensamkommande flyktingbarn

om

boendeplatser

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

direktupphandla boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn

-

godkänna förslag till avtal med Astreab AB gällande boendeplatser
för ensamkommande flyktingbarn

- paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är i behov av att upphandla kompletterande
boendeplatser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn då
Migrationsverket förutspår att de kommer att öka antalet placeringar i
Varbergs kommun redan till halvårsskiftet 2014. Sedan årsskiftet gäller en
ny lagstiftning som möjliggör för Migrationsverket att anvisa
ensamkommande flyktingbarn till landets kommuner utöver gällande avtal.
Det innebär att Varbergs kommun på kort tid kommer att öka mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn från tre asylplatser till förväntade tio
platser. Mot bakgrund av ovanstående är Varbergs kommun i behov av att
snarast genomföra en direktupphandling av fyra kompletterande asylplatser.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 juni 2014 att nämnden ska
besluta att direktupphandla boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn
och att godkänna förslag till avtal med Astreab AB gällande boendeplatser
för ensamkommande flyktingbarn.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014 § 139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Astreab AB
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0109

Upphandling av personlyftar och lyftselar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till förfrågningsunderlag daterat 16 juni 2014 för
upphandling av personlyftar och lyftselar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och upphandlingsavdelningen har tagit fram förslag till
anbudsförfrågan med ramavtalsvillkor gällande köp av personlyftar och
lyftselar samt tillbehör i Varbergs kommun.
Upphandlingen avser ramavtal för köp av personlyftar och lyftselar samt
köp av tillbehör och reservdelar.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2014, reviderat 16
juni 2014 förslag till förfrågningsunderlag med kontraktvillkor samt
kravspecifikation.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014
§ 137. Därefter har förfrågningsunderlaget reviderats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen, ekonomikontoret
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 119

Utveckling av förvaltningsorganisation
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar
förvaltningens administrativa organisation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

om

utveckling

av

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 120

Ny avdelningschef
Magnus Wallinder, ny avdelningschef för uppdragsavdelningen hälsas
välkommen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 121
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Dnr SN 2014/0114

Socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2013 - Information
Kristina Westergård, personalkontoret, informerar om rapporten –
Sammanfattning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport/månadsuppföljning maj 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för maj 2014
och översända den till kommunstyrelsen
− godkänna månadsrapporten för maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att
− godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för maj 2014
och översända den till kommunstyrelsen
- godkänna månadsrapporten för maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 fem
gånger per år.
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 även fram en månadsrapport till
socialnämnden.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 juni 2014 förslag till
månadsuppföljning och månadsrapport för maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 123

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

9

Dnr SN 2014/0105

Budget 2015 och plan 2016-2017
Arbets- och planeringsutskottet och förvaltningen diskuterar budget 2015
och plan 2016-2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0097

Mål och handlingsplan taktisk grupp äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna mål och handlingsplan 2014 för Taktisk grupp
programområde Äldre.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Taktisk grupp programområde Äldre ansvarar för planering och
genomförande av utvecklingsplan när det gäller samverkan mellan Region
Halland och de halländska kommunerna av vård och omsorg till äldre.
Taktisk grupp programområde Äldre har tagit fram förslag till Mål och
handlingsplan 2014 som till största delen utgår från överenskommelsen
”Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre”.
Överenskommelsen är en del av fyraårig satsning från SKL som finansieras
med statliga medel. Årets handlingsplan beskriver förbättringsområden och
hur arbetet kommer att fortsätta när den statliga finansieringen upphör.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 juni 2014 att nämnden
antar mål och handlingsplan 2014 för Taktisk grupp programområde Äldre.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014
§ 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 125
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Dnr SN 2014/0094

Projekt rehabiliterande förhållningssätt som arbetssätt
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- genomföra projektet ”Rehabiliterande förhållningssätt som arbetsätt”
- finansiera projektet genom att belasta socialnämndens resultatreserv
med 1 miljon kronor år 2014 och 2 miljoner kronor år 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sedan 2007 genomfört flera projekt för att ta fram
och införa ett förebyggande och rehabiliterande arbets-och förhållningssätt i
verksamheten. Resultaten av dessa visade att kund/patient upplevde större
självständighet desto snabbare insatserna planerades och sattes in.
Genomförandet av ett av projekten visade även på behov av ytterligare
resurser inom rehabilitering.
Utifrån erfarenheter och kunskap genom de projekt som genomförts, och det
förändrade hemsjukvårdsansvar (innefattande rehabilitering) som
förvaltningen står inför, behövs ett förändrat arbetssätt mellan kommunen
och Regionen. Arbetet ska bygga på ett gemensamt ansvar för kund/patient.
Förvaltningen anser det viktigt att sjukhuset, närsjukvården och kommunen
har tydliga arenor att mötas på för att det rehabiliterande flödet ska vara
effektivt och kvalitativt för kund/patient. En tidig rehabilitering ger ökad
självständighet för kund/patient samtidigt som det ger minskade kostnader
samhällsekonomiskt.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2014 att nämnden
beslutar att starta projektet Rehabiliterande förhållningssätt som arbetsätt.
Målsättningen med projekter är att utveckla och genomföra ett arbetssätt där
kund/patient får en behovsinriktad biståndshandläggning, och där hälso- och
sjukvårdsperspektivet finns med som en del i biståndsbedömningen.
Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor år 2014 och 2 miljoner kronor år
2015 och föreslås finansieras genom att belasta socialnämndens
resultatreserv. Projektet beräknas kunna starta hösten 2014 och avslutas
december 2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014 § 143.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2014/0102

Krisledningsplan vid särskilda och extraordinära händelser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa socialförvaltningens förslag till krisledningsplan vid
särskilda och extra ordinära händelser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens övergripande inriktningar och förutsättningar för krishantering
beskrivs i kommunens ”Strategi för risk och krishantering” antagen av
kommunfullmäktige. I strategin anges bland annat att kommunen ska ha en
god förmåga att hantera särskilda och extraordinära händelser. Kommunens
”lednings- och informationsplan” antagen av kommunstyrelsen är ett
komplement till strategin. I planen beskrivs hur kommunens ledning ska
organiseras och dess uppgifter vid en särskild eller extraordinär händelse för
att angivna mål och inriktningar ska uppnås.
Utifrån de övergripande dokumenten har socialförvaltningen tagit fram
förslag till en krisledningsplan som beskriver hur krisledningen ska
organiseras och dess uppgifter inom förvaltningen vid en särskild eller extra
ordinär händelse.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 juni 2014 förslag till
krisledningsplan. För att säkerställa hur socialnämndens organisation
hanterar särskilda eller extraordinära händelser har förvaltningen tagit fram
förslag till en krisledningsplan. Syftet med detta dokument är att specificera
ansvar, roller och uppgifter för de funktioner som ingår i socialnämndens
krisorganisation.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014 § 144.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 127
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Dnr SN 2014/0119

Hemsjukvård
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar nytt avtal mellan Region
Halland och de halländska kommunerna när det gäller hemsjukvården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 128
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Dnr SN 2013/0175

Uppföljning av revision - Lantmannavägen 31
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens uppföljning av tidigare revision på
Lantmannavägen 31 redovisad i tjänsteutlåtande daterat 23 maj
2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Maulo Rivera (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2013 § 147 att godkänna
förvaltningens rapport, påkallad revision av Lantmannavägen 31, daterad 19
juni 2013. Uppföljning skedde i mars 2014.
Då Inspektionen för vård och omsorg nyligen granskat verksamheten på
Lantmannavägen 31, valde förvaltningen att följa upp verksamheten genom
fokusgrupper med personal på Lantmannavägen och handläggare på
Uppdragsavdelningen.
Yttrande
Personal på Lantmannavägen och Uppdragsavdelningen har genom
fokusgrupper tagit fram kvalitetsindikatorer för verksamheten. Gemensamt
har de olika personalgrupper ett stort ansvar för de barn som bor i särskilt
boende.
Förvaltningen konstaterar att det finns viktiga kvalitetsområden som
behöver fortsatt utvecklas, där personalens kompetens är ett av de viktigaste
områdena något som Socialstyrelsen lyfter fram i nya Allmänna råd, SOSFS
2014:2.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 23 maj 2014 uppföljning
av tidigare revision på Lantmannavägen 31.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2014 § 125.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Kristina Kjellgren
Avdelningschef Magnus Wallinder
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0265

Riktlinje för samverkan mellan socialnämnden och det
kommunala bostadsbolaget
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa förvaltningens förslag som riktlinje för samverkan mellan
socialnämnden och Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av revisorsgranskning av samverkan mellan Varbergs
Bostads AB och socialnämnden har förvaltningen tagit fram förslag till
riktlinjer för samverkan som beskriver samverkan på strategisk, taktisk och
operativ nivå.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 juni 2014 förslag på
riktlinje för samverkan mellan socialnämnden och Varbergs Bostads AB.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 juni 2014 § 145.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Magnus Wallinder
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 130
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Dnr SN 2013/0269

Redovisning överskriden utredningstid - Information
På socialnämndens sammanträde den 24 april 2014 § 85 presenterades
resultatet av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av
utredningstider för utredningar enligt socialtjänstlagen gällande barn.
Tillsynen gjordes i samtliga socialnämnder/motsvarande i Halland och
Västra Götaland. Britt Dahlén, utvecklingsledare, informerar om situationen
i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 131

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

17

Dnr SN 2012/0030

Utredning om konkurrensutsättning - dagverksamhet,
anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser
Socialnämnden beslutade den 23 januari 2014 § 14 att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningar för att konkurrensutsätta verksamheter
inom dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 juni 2014 utredning om
förutsättningar för att konkurrensutsätta dagverksamhet, anhörigstöd,
frivilligverksamhet, korttidsplatser och trygghetsplatser.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 9 juni 2014 § 147 att
bordlägga ärendet.
Helene Ljungqvist och Ann-Britt Jande, avdelningschef, informerar om
verksamheterna i dagverksamheterna samt om förvaltningens utredning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 132
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Dnr SN 2014/0007

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg - lex Sarah
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat den 28 maj 2014
gällande anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen avseende stöld i
hemtjänsten som drivs av enskild verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 133

Seniorcenter - Information
Helene Ljungqvist, tf avdelningschef, informerar om verksamheten vid
Seniorcenter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 134
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Dnr SN 2014/0035

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg – tillsyn Fenix
HVB
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat den 20 maj 2014
gällande tillsyn av HVB barn och unga vid Fenix HVB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 135
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SN 2012/0170

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt förvaltningen att bistå Håkan Johansson med överklagande
av Inspektionen för vård och omsorgs beslut, daterat 2 juni 2014 vad
gäller bedömning av kompetenskrav i syftet att få ett förtydligande
av vilka kompetenskrav som gäller för verksamheten

-

uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalstiden med Gården i
Nackhälle AB från och med 1 juli 2014 i avvaktan på beslut i
förvaltningsrätten, dock längst till och med 31 december 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår, med instämmande från Inger Karlsson (S) att
socialnämnden beslutar att
- uppdra åt förvaltningen att bistå Håkan Johansson med överklagande
av Inspektionen för vård och omsorgs beslut, daterat 2 juni 2014 vad
gäller bedömning av kompetenskrav i syftet att få ett förtydligande
av vilka kompetenskrav som gäller för verksamheten
- uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalstiden med Gården i
Nackhälle AB från och med 1 juli 2014 i avvaktan på beslut i
förvaltningsrätten, dock längst till och med 31 december 2014
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anna-Karin Bengtsson, förvaltningsjurist, informerar om beslut från
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att avslå ansökan från Gården i
Nackhälle AB att driva daglig verksamhet i lantlig miljö samt rättsläget i
frågan. Då daglig verksamhet i lantlig miljö är ett nytt verksamhetsområde
för upphandling enligt lagen om valfrihetssystem är det av principiell
betydelse för nämnden att kompetenskraven förtydligas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Förvaltningsjurist
Avtalsutvecklare
Avdelningschef kvalitetsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

22

Sn § 136

Användning av Office 365 - Information
Kersti Arvidsson, nämndsekreterare, informerar om att alla anställda och
politiker kommer att övergå till Office 365 för e-mailfunktionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19
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Sn § 137

Meddelande
Dnr SN 2011/0280
Kommunstyrelsen 2014-04-29 - § 99 Läsplattor 2015-2018
Dnr SN 2014/0062
Kommunstyrelsen 2014-05-27 - § 118 Remissvar, delbetänkandet Boende
utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga
Dnr SN 2014/0112
Varbergs Astma- och Allergiförening – Pälsdjur inom socialnämndens
verksamhetsområde
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 138

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19
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Dnr SN 2011/0049

Kundvalsföretag - Information
Carina Svarvali, medicinsk ansvarig rehabilitering, informerar om ett
kundvalsföretag inom hemtjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 139

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19
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SN 2014/0129

Korttidsboende - Information
Helene Ljungqvist, tf avdelningschef, informerar om Arbetsmiljöverkets
beslut att inte meddela förbud eller föreläggande enligt 7 kap 7 §
arbetsmiljölagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 140

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under maj
månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets2 juni och 9 juni 2014

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 23 maj, 28 maj 2014 och
12 juni 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 141

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Lena Andersson (M) och Erik Rask (S) anmäler att de har granskat de fem
senaste besluten, före 2014-05-22, om att inte inleda utredning efter
orosanmälan för barn och ungdomar.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 142

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
-

de fem senaste besluten, före 2014-06-19, om avslag på ansökan om
ledsagareservice enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-06-19

29

Sn § 143

Tack
Lena Andersson (M), ordförande, tackar förvaltningens tjänstemän och facklig
representant samt nämndens ledamöter och ersättare, för arbetet under våren
och önskar alla en trevlig sommar.
Inger Karlsson (S), vice ordförande, framför å socialnämndens vägnar tack till
ordförande och tillönskar henne en trevlig sommar.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

