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Dnr SN 2014/0159

Vipvägen - ändrad verksamhetsinriktning på gruppbostad
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

omvandla gruppbostaden på Vipvägen 5b från bostad med särskild
service för vuxna till bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt 9 § p. 8 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jäv
Maulo Rivera (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vipvägen 5a och 5b är idag en gruppbostad för personer som omfattas av
personkretsen enligt 1 § p.1 LSS. Gruppbostaden har ett hus med fem
lägenheter och ett annex med två lägenheter och är belägen i Veddige.
Det finns ett behov av boende för barn och ungdom enligt 9 § p 8 LSS och
Vipvägen 5b skulle vara lämplig för ändamålet. Det finns ledig plats på
Vipvägen 5a som möjliggör att verksamheten ändras.
Yttrande
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2014 att nämnden
beslutar att omvandla gruppbostaden på Vipvägen 5b från bostad med
särskild service för vuxna till bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt 9 § p. 8 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 163.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Varbergs Omsorg
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Enhetschef LSS
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 148
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Dnr SN 2013/0284

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg på bostäder med
särskild service enligt LSS - Lantmannavägen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2014 som
eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 4-5 februari 2014
en anmäld inspektion på Lantmannavägen, ett boende med särskild service
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
IVO har begärt in kompletterande uppgifter efter tidigare yttrande i
samband med inspektion av Lantmannavägen.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 juli 2014 förslag på
yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Enhetschef LSS
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 149

Nya medarbetare
Clary Stark, ny avdelningschef för Varbergs hälsofrämjande tjänster och
Lisa Hagstedt utredare på förvaltingskontoret, hälsas välkomna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 150
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Dnr SN 2014/0024

Månadsrapport juni och juli 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna månadsrapporten för juni och juli 2014

-

tabell 1.6, i månadsrapporten juli 2014, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL) och 28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige

-

ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
trygghetsplatser riktade till personer med demenssjukdom

-

ge förvaltningen i uppdrag att påskynda omvandlingen av särskilt
boende med somatisk inriktning till särskilt boende för personer med
demenssjukdom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten för juni och juli 2014
- tabell 1.6, i månadsrapporten juli 2014, ”Rapportering av ej
verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL) och 28 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”
överlämnas till kommunfullmäktige
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
trygghetsplatser riktade till personer med demenssjukdom
- ge förvaltningen i uppdrag att påskynda omvandlingen av särskilt
boende med somatisk inriktning till särskilt boende för personer med
demenssjukdom
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för juni och juli 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. Utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 151
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Dnr SN 2014/0105

Budget 2015 och plan 2016-2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till budget 2015 och plan 20162017 och översända den till kommunstyrelsen såsom sin egen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till budget 2015 och plan 2016-2017
utifrån kommunens anvisningar. Då driftramar för 2015 är beslutade av
fullmäktige ligger fokus på omvärldsförändringar som kan komma eller
kommer att påverka nämndens verksamhetsområde inför planperioden.
I samband med arbetet med att ta fram budget 2015 har en översyn av
socialnämndens mål och målvärden gjorts. Målvärdet för målet ”Minska
gruppen unga vuxna med behov av försörjningsstöd och
arbetsmarknadsinsatser för att möjliggöra egenförsörjning genom ökat
samarbete med reguljära marknadsaktörer” behöver justeras. Tidigare
målvärde var för 2015, ”Antal unga med behov av försörjningsstöd ska
minska med 30 % jämfört med 2012”. Detta revideras till ”Andelen unga
(18-24 år) med försörjningsstöd ska minst vara 40 % lägre än
riksgenomsnittet”.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 16 juli 2014 förslag till
budget 2015 och plan 2016-2017.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 160.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 152
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Dnr SN 2013/0250

Uppföljning av boende - Länk 80
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens rapport avseende Länk-80:s verksamhet i
tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länk -80 är en ideell förening som har till uppgift att stödja personer som
lever med drogproblematik. Föreningens verksamhet omfattar ett tillfälligt
boende.
Boendet har åtta rum. De boende har bott olika länge hos Länk -80, allt från
några veckor till cirka fyra år. Regler och rutiner för boendet saknas.
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom föreningsbidrag från
socialförvaltningen. Föreningen redovisar inkomster från medlemsavgifter,
lotteri och hyresintäkter.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 maj 2014 rapport
avseende Länk-80:s verksamhet.
Förvaltningen bedömer att en regelbunden uppföljning av verksamheten hos
Länk-80 bör ske. Det sker lämpligen i samband med uppföljning av beviljat
föreningsbidrag, enligt de nya riktlinjerna för föreningsbidrag.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 161.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Enhetschef Vuxenenheten
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 153

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

9

Dnr SN 2014/0139

Yttrande - missbruk- och beroendevården i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 1 augusti 2014 som
eget yttrande till kommunstyrelsen
-

föreslå kommunstyrelsen att i yttrande till Region Halland
understryka vikten av att en lokal överenskommelse först måste
tecknas mellan huvudmännen innan verkställighet och prioritering
av föreslagna verksamhetsområden sker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har fått en begäran från kommunstyrelsen om yttrande över
utredning rörande missbruks- och beroendevården i Halland. Utredningen
presenterar fyra huvudförslag:
o Beroendeavdelning med heldygnsvård
o Samlokalisering närsjukvård och kommunernas öppenvård
o Samlokalisering öppenpsykiatri och kommuner vid samsjuklighet
o Beroendeläkare
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 9a § och hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) 8b § ska kommuner och landsting/regioner ingå överenskommelser
som tydliggör ansvarsfördelningen mellan huvudmännen när det gäller stöd
till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Bestämmelserna
gäller från och med 1 juli 2013 men ännu har ingen gemensam
överenskommelse tecknats i Halland.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 1 augusti 2014 förslag på
yttrande över missbruks- och beroendevården i Halland till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen är positiv till samverkan mellan Region Halland och
kommunerna, men innan förvaltningen kan ta ställning till framlagt förslag
måste en lokal överenskommelse upprättas enligt SoL 5 kap. 9a § och HSL
8b §.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 164.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Enhetschef Vuxenenheten, Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 154
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Dnr SN 2014/0126

Yttrande - betänkandet assisterad
ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

befruktning

för

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 23 juli 2014 som
eget yttrande till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande över SOU 2014:29 – assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor, delbetänkande av utredningen om
utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. I delbetänkandet
föreslås att ensamstående kvinnor ska få möjlighet till insemination och
befruktning utanför kroppen inom den svenska hälso- och sjukvården.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 23 juli 2014 förslag på
yttrande över SOU 2014:29, Assisterad befruktning för ensamstående
kvinnor. Förvaltningen konstaterar att konsekvenserna av förändringar i
lagstiftningen har marginella följder för socialtjänstens verksamheter, såvida
inte kvinnans lämplighet ska prövas av socialnämnden, så som idag sker vid
adoptionsförfarande.
Förvaltningen anser att det finns oklarheter gällande konsekvenser för barn
som tillkommit genom assisterad befruktning samt prövningen av kvinnans
lämplighet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 165.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Handäggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 155
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Dnr SN 2014/0119

Yttrande över slutrapport - Framtidens hemsjukvård och
yttrande angående förslag till hemsjukvård i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 30 juli 2014 som
eget yttrande till kommunstyrelsen
-

föreslå kommunstyrelsen att i yttrandet till Region Halland särskilt
lyfta fram betydelsen av att överenskommelsen förtydligas vad
gäller områdena ansvar, ekonomi och avtal, innan förändring av
huvudmannaskapet sker.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I syfte att skapa en enhetlig och för kunden optimal och sammanhållen
hemsjukvård har Region Halland och kommunerna i Halland genomfört ett
samverkansprojekt kallat Framtidens hemsjukvård. Ett huvudmål var att
skapa en modell för utförandet av hemsjukvården i Halland.
Med utgångspunkt från projektets slutrapport har region Halland och
kommunerna i Halland tagit fram ett förslag till överenskommelse angående
samverkan inom hälso- och sjukvården. Kommunstyrelsen har begärt att
socialnämnden ska yttra sig över dels slutrapporten Framtidens
hemsjukvård, samt dels förslag till överenskommelse Hemsjukvård i
Halland. Då förslaget till överenskommelse utgår från slutrapporten har
förvaltningen valt att skriva ett sammanhållet yttrande.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 30 juli 2014 förslag på
yttrande över framtidens hemsjukvård. Förvaltningen är positiv till fortsatt
utveckling av samverkan mellan Region Halland och kommunerna i
Halland.
Förvaltningens bedömning är att slutrapporten lämnar ett antal frågor
obesvarade inom de kritiska områdena ansvar, ekonomi och
avtalsutformning, som inte heller klargörs i förslaget till överenskommelse.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 166.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0227

Kvalitetsrevision
av
vissa
säkerhetsrutiner
äldreomsorgen - hemtjänst och särskilt boende

inom

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens rapport om kvalitetsrevision av vissa
säkerhetsrutiner inom äldreomsorgen – hemtjänst och särskilt boende,
daterad 25 juli 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Under 2012 rapporterades ett flertal händelser inom särskilda boenden och
hemtjänst då narkotikaklassade läkemedel eller privata medel/värdeförmål
stulits eller förkommit. I lex Sarah-utredningar har det även framkommit att
det förkommer brister i både hantering och förvaring av läkemedel och
privata medel. Utifrån detta genomfördes kvalitetsrevisioner under mars –
juni 2014.
Syftet med granskningen är att kontrollera att hanteringen av läkemedel,
nycklar och privata medel vid inköp sker på ett tryggt och säkert sätt.
Resultat från besöken har redovisats till respektive enhetschef eller
verksamhetsansvarig i ett protokoll med klargörande av vilka åtgärder som
behöver vidtas, och vilken eventuell ytterligare uppföljning som kommer att
göras.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 juli 2014 rapport om
kvalitetsrevision av vissa säkerhetsrutiner inom äldreomsorgen – hemtjänst
och särskilt boende, daterad 25 juli 2014.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 167.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 157
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Dnr SN 2014/0011

Utredning om former för vidareutveckling av fritt val inom
särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens utredning om former för vidareutveckling
av fritt val inom särskilt boende

-

ge förvaltningen i uppdrag att utveckla regelverk för avtalsformer
och förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV).

Reservation
Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S), Anders Friebe
(S) och Erik Rask (S) lämnar skriftlig reservation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M), föreslår socialnämnden besluta att
- godkänna förvaltningens utredning om former för vidareutveckling
av fritt val inom särskilt boende
- ge förvaltningen i uppdrag att utveckla regelverk för avtalsformer
och förfrågningsunderlag för upphandling av särskilt boende enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV).
Inger Karlsson (S) föreslår att socialnämnden ska avslå Lena Anderssons
(M) förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutat enligt Lena Anderssons förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons förslag
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons förslag
Med 7 ja-röster och 6 röster nej-röster beslutar socialnämnden bifalla Lena
Anderssons förslag
Ja röstar: Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenor Andersson (M),
Anne Tano (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och Lena
Persson (FP).
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S),
Anders Friebe (S), Erik Rask (S) och Johan Rosander (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har sedan den 1 december 2010 haft fritt-valsystem i särskilt
boende, för kunder med beslut om särskilt boende. Valfrihetssystemet är
inte grundat på lagen om valfrihetssystem (LOV).
Socialnämnden beslutade den 24 april 2014, § 83, att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda former för vidarutveckling av fritt val inom särskilt
boende.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 1 augusti 2014 utredning
om de olika alternativa möjligheterna till konkurrensutsättning utifrån de
lagar som styr upphandling, lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
LOV.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 168 och beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden utan förslag
till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Avdelningschef Ekonomi
Avtalsutvecklare
Enhetschef Äldreenheten
Utvecklingsledare LOV

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation

"

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i Socialnämnden den 21 augusti 2014 om
att införa LOV (lagen om valfrihetssystem) när det gäller val av särskilt boende. Vi ser i
nuläget inga skäl att gå ifrån den modell med fritt val av särskilt boende som vi har idag. Det
finns i Varbergs kommun många olika boenden, både i kommunal och privat drift, att välja
mellan och det finns spridning geografiskt. LOV ger fri etableringsrätt för privata vårdföretag,
men inte större möjligheter att välja för den enskilde. Det är människor vi vill ha i fokus, inte
privata vård koncerner. Vi har inte heller fått till oss att det finns intresse bland
kommuninvånarna om att fortsätta privatiseringen inom äldreomsorgen.
Genom att införa LOV inom särskilt boende överlåter vi styrningen av var nya boenden skall
ligga till de företag som vill bedriva vården av våra äldre. Vi tycker att det måste vara de
boende i Varberg, via sina politiker som skall styra. I utredningen finns farhågor om vad som
kan hända om de bo·ende som nu finns i kommunal ägo skulle säljas ut.
Vid nybyggnation vet vi att hyrorna kommer att bli högre, än vad som gäller nu. Blir det en
överetablering blir det kommuninvånarna som får stå för de ökade kostnaderna. Detta
undergräver den kommunala ekonomin.
Ge de äldre kvalitet i sin vardag. Gör det möjligt för personalen att följa med de äldre ut. Gå
bort från omorganisationer och strukturförändringar som allt för ofta bara tar personalens
tid i anspråk, kostar pengar och gör att äldreomsorgen tappar kompetens. Vi vill att de
boende skall få den vård de behöver och att det finns tillräckligt med personal för att ge en
god vård och omsorg.
Varberg 2014-08-21

Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden

Göran Ericsson

Eivor Blomstrand

Erik Rask

Anders Friebe

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 158
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Dnr SN 2012/0030

Utredning om konkurrensutsättning - dagverksamhet,
anhörigstöd, frivilligverksamhet och korttidsplatser
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens utredning om konkurrensutsättning av
dagverksamheter,
anhörigstöd,
frivilligverksamhet
samt
korttidsplatser, daterad 2 juni 2014

-

ej
konkurrensutsätta,
frivilligverksamhet

-

ej konkurrensutsätta korttidsplatser eller trygghetsavdelningen enligt
LOV eller lagen om offentlig upphandling (LOU).

-

konkurrensutsätta
dagverksamhet
som
beviljats
genom
biståndsbeslut, genom upphandling enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV)

anhörigstöd

och

samordning

av

Reservation
Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S), Anders Friebe
(S) och Erik Rask (S) lämnar skriftlig reservation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Inger Karlsson (S) föreslår att socialnämnden ska besluta att inte
konkurrensutsätta dagverksamhet som beviljats genom biståndsbeslut,
genom upphandling enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
Lena Andersson (M) föreslår att socialnämnden ska besluta att
konkurrensutsätta dagverksamhet som beviljats genom biståndsbeslut,
genom upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Beslutsordning
Ordförande frågar först om avslag respektive bifall på arbets- och
planeringsutskottets förslag vad gäller:
- godkänna förvaltningens utredning om konkurrensutsättning av
dagverksamheter,
anhörigstöd,
frivilligverksamhet
samt
korttidsplatser, daterad 2 juni 2014
- ej
konkurrensutsätta,
anhörigstöd
och
samordning
av
frivilligverksamhet
- ej konkurrensutsätta korttidsplatser eller trygghetsavdelningen enligt
LOV eller lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ordförande finner att socialnämnden beslutat att bifalla arbets- och
planeringsutskottets förslag i ovanstående delar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21
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Därefter ställer ordförande Lena Anderssons förslag mot Inger Karlssons
förslag och finner att socialnämnden beslutat enligt Lena Anderssons
förslag.
Omröstning begärs
Socialnämnden godkänner följande ordning
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons förslag
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons förslag
Med 7 ja-röster och 6 röster nej-röster beslutar socialnämnden bifalla Lena
Anderssons förslag
Ja röstar: Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenor Andersson (M),
Anne Tano (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och Lena
Persson (FP).
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Maulo Rivera (S),
Anders Friebe (S), Erik Rask (S) och Johan Rosander (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 2 juni 2014 utredning om
förutsättningar för att konkurrensutsätta dagverksamhet, anhörigstöd,
frivilligverksamhet, korttidsplatser och trygghetsplatser.
Förvaltningen föreslår att verksamhet som utför biståndsbedömd
dagverksamhet kan konkurrensutsättas och upphandlas genom lagen om
valfrihetssystem, LOV.
Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att konkurrensutsätta
organiseringen av frivilligverksamhet, verksamheten inom anhörigstödet
samt korttidsplatser och trygghetsplatser
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 169.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Uppdragsavdelningen
Avdelningschef Ekonomi
Avdelningschef Varbergs hälsofrämjande tjänster
Avtalsutvecklare
Enhetschef Äldreenheten
Utvecklingsledare LOV

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation.
Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i Socialnämnden den 21 augusti 2014 om
att konkurrensutsätta dagverksamhet som beviljats genom biståndsbeslut, genom
upphandling med Lagen om valfrihetssystem, LOV.
I utredningen som ligger till grund för beslutet, finns det inga siffror som styrker behovet av
fler dagverksamheter. Det som finns med, är att verksamheten ökat med 60 %, till 190 st.
Men det nämns inget hur stor kapacitet dagverksamheten har idag. Detta är en stor brist i
utredningen. Skulle det finnas ett behov av fler dagverksamheter kan detta till skapas inom
Varbergs Hälsofrämjande Tjänster, VHT. Vi tror att den kunskap och kompetens finns inom
VHT, att profilera de olika dagverksamheterna. De som arbetar där nu, har stor möjlighet att

få information om önskemål hos de som nu har bistånd. Även biståndshandläggarna har den
kunskap, om behovet och önskemål om specifika dagverksamheter som den sökande har,
detta kan de informera VHT om. Vi socialdemokrater tror att den personal som vi har
anställda har viljan och kompetens att utveckla och profilera fler dagverksam heter, om det
skulle behövas.
En attraktiv arbetsgivare ger sin personal möjligheter att utveckla verksamheter, det är
något som vi socialdemokrater vill.
Varberg 2014-08-21
Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden

Göran Ericsson

Eivor Blomstrand

Erik Rask

Anders Friebe

Maulo Rivera
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 159
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Dnr SN 2014/0121

Yttrande över förslag till Trafikstrategi 2030 för Varbergs
Kommun
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 juli 2014 över
förslag till Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun som eget
yttrande till hamn- och gatuförvaltningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har arbetat fram en Trafikstrategi för Varbergs
kommun med horisontår 2030. Syftet med strategin är att visa på
inriktningen hur Varbergs kommun vill bedriva trafikfrågorna framöver för
att kunna uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem i framtiden. I
strategin finns tydliga ställningstaganden om i vilken riktning Varbergs
kommun vill gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska utgöra
underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och
planera Varbergs kommande trafiksystem.
Ett slutgiltigt förslag till Trafikstrategi 2030 kommer att lyftas upp till
kommunfullmäktige för antagande efter synpunkter från olika
remissinstanser, varav socialnämnden är en.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 17 juli 2014 förslag på
yttrande över förslag till Trafikstrategi för Varbergs kommun.
Förvaltningen bedömer att förslaget till Trafikstrategi 2030 utgör ett bra
underlag för den fortsatta trafikplaneringen. I det fortsatta arbetet med
trafikstrategin vill socialnämnden dock understryka vikten av att dialog förs
med olika målgrupper och ett nära samarbete med olika
intresseorganisationer för att underlätta vardagen för olika grupper med
olika behov.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 170.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hamn- och gatuförvaltningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 160
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Dnr SN 2014/0132

Samrådshandling till program för handelsområde vid
Fastarpsvägen, Tvååker
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 juli 2014 som
eget yttrande till byggnadsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun har till
socialnämnden översänt samrådshandling till program för handelsområde
vid Fastarpsvägen, Tvååker, Varbergs Kommun.
Planområdet ligger vid Fastarpsvägen och Björkängsvägen intill
cirkulationsplatsen med Fastarpsvägen/Björkängsvägen/Järnvägsgatan i
centrala Tvååker. Området sträcker sig söderut längs den gamla banvallen
fram till gång- och cykelvägen mellan Pil- och Tallvägen. I omgivningen
finns allmän och kommersiell service.
I översiktsplanen från 2010 framhävs att Tvååker har betydelse som
serviceort i kommunens servicestruktur och att serviceorterna ska stärkas.
Det anges också att pendelparkeringar och samåkningsparkeringar ska
finnas på strategiska platser i kommunen och att det även i serviceorterna
ska eftersträvas en tätare struktur och ett effektivt utnyttjande av marken och
de tekniska resurserna.
Syftet med planförslaget är att programmet ska ange lämplig
markanvändning i stora drag. Definitiva bestämmelser utarbetas i
kommande detaljplan.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 4 juli 2014 förslag till
yttrande. Förvaltningen påpekar i yttrandet att det är viktigt att området
planeras utifrån ett barnperspektiv och med god tillgänglighet för personer
med olika funktionsnedsättningar. Det är även viktigt att avsätta mark för
handikapparkeringar i anslutning till grönområdet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 173.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Byggnadsnämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 161
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Dnr SN 2014/0133

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet

-

arbetsordningen
ersätter
reglemente
för
Kommunala
pensionärsrådet, beslutad av socialnämnden 2003-05-21 § 117,
senast reviderad av socialnämnden 2011-04-27 § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har, tillsammans med Kommunala pensionärsrådet, KPR,
tagit fram förslag till arbetsordning för kommunala pensionärsrådet, vilken
föreslås ersätta befintligt reglemente som socialnämnden antog den 21 maj
2003 § 117.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 15 juli 2014 förslag till
arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 augusti 2014
§ 175.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21
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Sn § 162

Meddelande
SN 2014/0018
Länsstyrelsen Hallands län – Beslut om statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud år 2014
Dnr SN 2012/0128
Kommunstyrelsen 2014-05-27 - § 119 Kommunprognos 2014-2020 samt
utblick mot år 2030
Kommunala Handikapprådet – protokoll 2014-05-13
Kommunala Pensionärsrådet – protokoll 2014-05-14
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21
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Sn § 163

Fråga angående kvalitetsrevisioner
Göran Erikson (S) efterfrågar en sammanställning över genomförda
kvalitetsrevisioner och kvalitetsgranskningar. Frågan diskuteras vidare på
arbets-och planeringsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 164

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Lena Persson (FP) och Göran Ericsson (S) anmäler att de har granskat de
fem senaste besluten, före 2014-06-19, om avslag på ansökan om
ledsagareservice enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 165

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

de fem senaste besluten, före 2014-08-21, om att avsluta utredning i
barnärende utan åtgärd

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-21
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Sn § 166

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under juni och
juli månad 2014 redovisas
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets sammanträde den 11 augusti
2014
Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 19 juni, 26 juni, 10 juli,
24 juli och 7 augusti 2014
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2014/0145
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

