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Sn § 18

Ägarnämnd Arbetscentrum
Enhetschef Lennart Karlsson och arbetsanpassare Anneli Rastman
informerar om följande:
• Hur Arbetsmarkandsenheten och Centrum för Arbetsrehabilitering
integrerats och att de nu tagit det gemensamma namnet
Arbetscentrum
• Hur man planerar att verksamheten ska se ut framöver
• Att projekten ”Steget mot arbete” och ”REVANSCH” nominerats till
Götapriset
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 19

Ägarnämnd Varbergs Omsorg
Avdelningschef Kristina Kjellgren informerar om:
• hur Varbergs omsorg arbetar med bemanningsplanering
• hur Varbergs omsorg arbetar för att tillvarata medarbetarnas
kompetens
• hur Varbergs omsorg planerar att arbeta med måltider i särskilda
boenden för äldre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0213

Svar till Socialstyrelsen i tillsynsärende gällande bostad med
särskild service, Beles gränd
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013 såsom sitt eget yttrande till
Socialstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialstyrelsen genomförde den 8 november 2012 en föranmäld inspektion
på Beles gränd, boende med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen om
stöd och service till vissa funktonshindrade (LSS). Tillsynen omfattade
följande områden:
• Verksamhetens lokaler
• Inflytande, delaktighet och självbestämmande
• Dokumentation
• Personal/kompetens
• Intervjuer med vård- och omsorgstagare
• Legala företrädares åsikter
Vid tillsynen konstaterade Socialstyrelsen att ytterdörren till gruppbostaden
var låst och öppnas inifrån med kodlås. Socialstyrelsen beslutade den
14 december 2012 att socialnämnden ska säkerställa att de boendes
rörelsefrihet inte begränsas genom låsta dörrar.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013
redovisning av vidtagna åtgärder till Socialstyrelen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 37.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen, Dnr 9.1-53791/2012
Avdelningschef Varbergs omsorg
Enhetschef Beles gränd
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Avdelningschef kvalitetsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0036

Hyra av administrativa lokaler för Varbergs Omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

hemställa hos kommunstyrelsen att förhyra lokaler på Kardanvägen 2 B
av Madbo Fastighetsförvaltning AB

-

det nya hyresavtalet mellan kommunstyrelsen
Fastighetsförvaltning AB tecknas på tre år

och

Madbo

-

de nya hyreskostnaderna ska tas inom socialnämndens befintliga
budgetram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I samband med omflyttningen av kommunens förvaltningslokaler fick
socialförvaltningen lämna sina lokaler på våning 1 i stadshus C. Merparten
av dessa lokaler användes som kontor för Varbergs Omsorgs personal.
Varbergs Omsorg har därefter utrett sitt lokalbehov och kommit fram till att
avdelningen behöver hyra ytterligare kontorsytor.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2013 att
socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att hyra lokaler
på Kardanvägen 2 B. Fastigheten ägs av Madbo fastighetsförvaltning AB.
Hyreskostnaden på de nya lokalerna inklusive el och värme uppskattas till
cirka 160 000 kronor/år.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport januari 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för januari 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0010

Årsredovisning 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna socialförvaltningens årsredovisning för 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar förslag till årsredovisning för år 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 36.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 24

Redovisning öppna jämförelser äldreomsorg 2012
Lena Brosché, avdelningschef, redovisar resultat från öppna jämförelser
inom äldreomsorgen år 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0025

Avtal med Medborgarskolan gällande projektet "På G"
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal med
medfinansiering för projektet ”På G”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet

Medborgarskolan

om

Projektet ”På G” är ett ESF-projekt som Medborgarskolan driver under
perioden 2012-02-01 till 2014-06-30. Projektet vänder sig till personer
mellan 18-30 år och syftar till att deltagarna ska hitta vägen till arbete eller
studier genom olika motivationshöjande och jobbsökande/studieförberedande aktiviteter samt genom praktik.
Som medfinansiär i projektet redovisar socialnämnden det försörjningsstöd
som deltagarna i projektet uppbär, inga andra kostnader tillkommer för
nämndens del.
Socialnämnden har satt mål för de kommande åren att antalet unga med
försörjningsstöd stadigt ska minska. Att ha en bredd i de insatser som vi kan
erbjuda de arbetslösa försörjningsstödstagarna ökar chanserna att matcha
rätt insats till rätt individ.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2013 att nämnden
godkänner förslag till avtal med Medborgarskolan om medfinansiering för
projektet ”På G”.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2013
§ 22.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Medborgarskolan
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 26
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Dnr SN 2011/0251

Riktlinjer för parboende i särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
– fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för särskilt boende
daterad 2013-01-03
– ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ersättning till
utförare för insatser vid parboende inom särskilda boenden med
dygnetruntbemanning
– medboende betalar fastställd avgift för matabonnemang och
förbrukningsartiklar
– medboende betalar avgifter enligt gällande avgiftstaxa för sina egna
biståndsbedömda insatser
– ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till revidering av
tillämpningsanvisningarna för avgiftstaxa inom äldre- och
handikappomsorg.
Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnämnden skall besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2011 § 159 att ge
socialnämnden i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen
som innebär parboendegaranti, det vill säga att äldre par får bo tillsammans i
särskilt boende även då ena parten inte har eget omsorgsbehov.
Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för att möjliggöra
parboende i särskilt boende med dygnetruntbemanning. Riktlinjerna är
utformade utifrån gällande lagstiftning och har anpassats till de
förutsättningar som finns i Varbergs kommun.
Avgifter ska utgå för den medboendes eventuella insatser på boendet.
Tillämpningsanvisningarna för taxor och avgifter inom äldreomsorgen
behöver ses över. I avvaktan på detta föreslås att medboende betalar avgifter
enligt gällande avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorg.
Ersättning till utföraren för eventuella insatser till den medboende bör utgå.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att fastställa ersättning till utförare för
insatser vid parboende inom särskilda boenden med dygnetruntbemanning.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade den 18 februari 2013 § 34 att
återremittera ärendet för komplettering av underlaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0251

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2013 förslag
till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Carin Hedebrant
Handläggarna

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Seniorcenter i Tvååker
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef,
Seniorcenter i Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

informerar

om

Datum
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Dnr SN 2013/0023

Kvalitetsrevision daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna rapporten, påkallad kvalitetsrevison av daglig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2011 § 161 att anta nya basutbud och
kvalitetskrav för daglig verksamhet samt att höja ersättning till utföraren
och uppdra åt förvaltningen att redovisa en kvalitetsgranskning (§ 160).
Utredarens bedömning är att daglig verksamhet har ökat sitt utbud av olika
aktiviteter och former för att tillgodose en meningsfull sysselsättning för
kunderna.
Kvalitetsrevisionen visar på brister i dokumentation och genomförandeplan.
Varbergs omsorg har inkommit med en processkarta med beskrivning av
vilka åtgärder som ska vidtas. Det fortsatta arbetet med uppföljning av
dokumentation/genomförandeplaner, faller inom uppdragsavdelningens
ansvarsområde.
Förvaltningen redovisar i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013
rapport över påkallad kvalitetsrevision av daglig verksamhet.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0024

Kvalitetsrevision Åkaren
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna rapporten, fördjupad kvalitetsrevison av verksamheten vid
Åkaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kvalitetsavdelningen inom socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta med
kvalitetsrevisioner och gör det genom basrevision, fördjupad respektive
påkallad revision.
Vid utredning av en administrativ avvikelse, uppdagades flera brister
rörande kommunikation och insatser kring verksamheten vid Åkaren.
Kvalitetsavdelningen beslutade att gå vidare med en fördjupad revision.
Utifrån vad som framkom i den fördjupade revisionen har
Uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg inkommit med handlingsplaner
med genomförda och planerade åtgärder. Planerna bedöms motsvara kraven
på åtgärder.
Kvalitetsavdelningen avser att följa upp verksamheternas handlingsplaner
genom att begära in resultat av de egenkontroller verksamheterna redogjort
för att de planerar genomföra i ärendet.
Förvaltningen redovisar i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013
rapport över fördjupad kvalitetsrevision av insatserna kring verksamheten
vid Åkaren.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 39.
Antecknas till protokollet att förvaltningen kommer att göra en ny
kvalitetsrevision som presenteras på socialnämndens sammanträde i april
månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren
Avdelningschef kvalitetsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0227

Kvalitetsrevision
äldreomsorgen

av

vissa

säkerhetsrutiner

inom

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna rapporten, kvalitetsrevision av vissa säkerhetsrutiner inom
äldreomsorgen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kvalitetsavdelningen inom socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta med
kvalitetsrevisioner och gör det genom basrevision, fördjupad respektive
påkallad revision.
Vid utredning av ett antal lex Sarah-rapporter under 2012 framkom att det
förekommer brister i hantering och förvaring av läkemedel, nycklar och
privata medel. Kvalitetsavdelningen beslutade därför att genomföra en
påkallad revision. Revisionen har visat att hanteringen inte är tillräckligt
trygg och säker. Behov av åtgärder för respektive boende har följts upp i
omdelbar anslutning till granskningen. Uppföljning av att åtgärder har
vidtagits vad gäller läkemedels- och nyckelhantering kommer att följas upp
av kvalitetsavdelningen. Hantering av privata medel följs upp genom intern
kontroll.
Förvaltningen redovisar i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013
rapport över kvalitetsrevision av vissa säkerhetsrutiner inom äldreomsorgen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0030

Plan för intern kontroll och kvalitetsrevision 2013-2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att
–

anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2013 och plan
för kvalitetsrevision för 2013-2014, som redovisas i tjänsteutlåtande
daterat 11 februari 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Nämnden har beslutat om riktlinjer för kvalitetsrevision. Kvalitetsrevision
genomförs som basrevision, påkallad revision eller fördjupad revision.
Nämnden har enligt kommunallagen 6 kap. 7 § det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska varje år göra en
plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013 plan för
intern kontroll 2013 och plan för kvalitetsrevision 2013-2014.
Kvalitetsrevisionen redovisas fortlöpande när granskningar avslutats.
Internkontrollen ska vara genomförd senast den 31 oktober 2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Avdelningschefer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0257

Yttrande över remiss - motion om hemtjänst som står till
tjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 24 januari 2013, som sitt
eget yttrande till kommunstyrelsen i ärendet och därmed ange att
socialnämnden anser att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Freddy Jensen (V) har väckt en motion i kommunfullmäktige med följande
förslag:
- att en maxtaxa på 100 kr i timmen för hemtjänst införs
- att alla 75-åringar får fyra fria hemtjänsttimmar i månaden
- att brukaren ges större inflytande över vilka tjänster som ska utföras
för dagen
- att undersöka konsekvenserna av att helt slopa biståndsbedömningen
och låta den sökande få hjälp med just vad den vill ha hjälp med.
I socialtjänstlagen finns bestämmelser som reglerar dels hur hög avgift
kommunen maximalt kan ta ut samt dels hur mycket pengar den enskilde
ska ha kvar att leva på efter avgifterna är betalda. Förvaltningens
bedömning är att reglerna i socialtjänstlagen är tillräckliga för att den
enskilde inte ska få för hög avgift eller inte få tillräckligt med medel kvar.
Sedan 2008 finns förenklad handläggning för ansökan om serviceinsatser.
Att ta bort biståndsprövningen helt, eller att ge alla över 75 år fyra fria
hemtjänsttimmar är inte förenligt med socialtjänstlagen. Förvaltningen kan
inte heller se att det gagnar den enskilde.
Den enskilde tillförsäkras möjlighet till inflytande över insatserna i
genomförandeplanen. Inflytandet kommer att stärkas ytterligare med de
beslut socialnämnden nyligen har fattat angående kvalitetsdeklarationer/
värdighetsgarantier.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 januari 2013 att
socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen anger att nämnden anser
att motionen ska avstyrkas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2013
§ 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0026

Uppföljning av socialförvaltningens kundcenter
Projektet kundcenter inom socialförvaltningen startade 1 april 2011 och
pågår till 31 mars 2013. Syftet med projektet var att öka tillgängligheten för
de som söker förvaltningens tjänster. Även att underlätta för medborgarna
att få tillgång till den service och de tjänster som socialförvaltningen
erbjuder.
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare, informerar om uppföljningen av
förvaltningens kundcenter och att kundcenter kommer att bli en permanent
verksamhet inom förvaltningen från april 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0005

Kvalitetskrav familjerådgivningen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Familjerådgivningen är en verksamhet som består av samtal som syftar till
att bearbeta samlevnadsproblem och kriser i parförhållanden.
Kvalitetskraven för familjerådgivning tydliggör vad som krävs av
verksamheten gällande bland annat bemötande, tillgänglighet, kompetens,
sekretess, samt verksamhetens egenkontroll.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013 förslag
till kvalitetskrav för familjerådgivningen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Anneli Westling
Avdelningschef Varbergs omsorg
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-02-28

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 35
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Dnr SN 2012/0099

Upphandling av
valfrihetssystem

familjerådgivning

enligt

lagen

om

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal avseende upphandling av
familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2012 § 172 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV), för upphandling av familjerådgivning.
Förvaltningen redovisar i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2013
förslag till anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal utifrån de
krav som lagen föreskriver och som bör ställas på anbudsgivarna.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Anneli Westling
Avtalsutvecklare
Handläggaren
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Socialnämnden
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Dnr SN 2012/0099

Överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
omsorg för familjerådgivning
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen
och Varbergs omsorg för utförandet av familjerådgivning

-

till Varbergs omsorg fastställa ersättningen för utförandet av
familjerådgivning enligt bifogat förslag till överenskommelse i
tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen arbetar fram överenskommelser mellan uppdragsavdelningen
och egenregin inom socialförvaltningen för att tydliggöra ansvarsfördelning
och uppdrag mellan beställare och utförare samt att fastställa
ersättningsnivån till utförarna.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013 att
överenskommelse ingås mellan uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg
för utförandet av familjerådgivning.
Förvaltningens förslag till överenskommelse redovisas som bilaga till
tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013. Överenskommelsen föreslås gälla
från 2013-03-01 till och med 2014-02-28. Därefter förlängs
överenskommelsen med ett år i taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Avdelningschef uppdragsavdelningen
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Sn § 37

Trygghetsboende i Veddige
Marie Sundqvist, boendesekreterare, informerar om trygghetsboende i
Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2013/0002

Remiss kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens förslag till yttrande såsom sitt eget och
överlämna det till kommunledningskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunledningskontoret har remitterat ”Kultur- och fritidspolitiskt
program” till socialnämnden för yttrande. I programmet anges hur kulturen
och fritiden bör utvecklas i Varbergs kommun.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 förslag till
yttrande. Förvaltningen framhåller att kultur- och fritidsaktiviteter har stor
betydelse för att främja människors fysiska och psykiska hälsa vilket
innebär att det är extra viktigt att det finns ett varierat utbud av aktiviteter
som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Man behöver också
beakta att det finns många människor som av olika skäl inte själva har
möjlighet att aktivt söka upp det utbud som finns.
Förvaltningen lyfter också fram behoven hos barn och ungdomar med
särskilda behov samt barn och ungdomar som inte får tillräckligt stöd i sin
hemmiljö för att söka upp olika aktiviteter.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2013
§ 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:
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Kommunledningskontoret
Handläggaren
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Sn § 39

Meddelande
Sveriges Kommuner och Landsting:
• Information om statliga stimulansmedel i överenskommelser som
har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen:
• Inbjudan att ansöka om medel till förebyggande insatser gällande
våld och förtryck i hederns namn (Dnr SN 2013/0019)
•

Information om vägledningen ”Att ge orden och lämna plats” och
remiss för begreppet brukare

•

Information om vägledning för upphandling av vård och omsorg för
äldre

•

Information om hur stöd till anhöriga som vårdar äldre med
demenssjukdom kan utformas

Kommunfullmäktige:
• 2013-01-15 § 8 – Svar på motion om val av äldreboende
(Dnr SN 2011/0276)
•

2013-01-15 § 9 – Flyttkostnader i samband med stadshusens
lokalomdisponeringar (Dnr SN 2013/0021)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 40

Anhörigriksdagen 23-24 april 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

en representant var från de tre anhörigföreningarna i Varberg ska få
möjlighet att delta i anhörigriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Anhörigas Riksförbund (AHR) inbjuder till anhörigriksdagen den 23-24
april 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr SN 2012/0148

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen, daterat 11 januari 2013, i ärende gällande
anmälan enligt Lex Maria.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2013/0037

Anmälan enligt Lex Maria
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om att medicinskt ansvarig
sjuksköterska har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria
gällande läkemedelshantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 43

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under januari
månad 2013 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
11 februari och 18 februari 2013

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 6 februari och
20 februari 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Inger Karlsson (S) och Lenor Andersson (M) anmäler att de har granskat de
fem senaste yttrande, före 31 januari 2013, i vårdnadstvister enligt
Föräldrabalken 6:19 och 6:20.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 45

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

de fem senaste besluten, före 2013-02-28, gällande utredningsplats
på Åkaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Enhetschef Mia Netzén, uppdragsavdelningen
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