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Dnr SN 2013/0072

Patientnämnden
Patientnämnden Halland är en gemensam nämnd mellan Region Halland
och Hallands kommuner. Verksamheten regleras genom eget reglemente
samt ett avtal mellan deltagande parter. Region Halland är huvudman för
nämnden och ledamöterna är fristående från hälso- och sjukvården samt
tandvården. Patientnämnden är en oberoende instans dit patienter/brukare
och närstående kan vända sig för att få råd och stöd i kontakterna med
vården.
Eva Eriksson och Anita Henriksson från Patientnämnden informerar om
patientnämndens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 53

Ny ledamot
Ordförande Lena Andersson (M) hälsar Erik Rask (S) välkommen som ny
ledamot i socialnämnden efter Terese Stoltz.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden

Sn § 54
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Dnr SN 2013/0056, 0057, 0058,
0060, 0061

Ägarnämnd Varbergs omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Arbetsmiljöverkets
inspektioner inom hemtjänsten. Förvaltningen återkommer med skriftligt
svar i maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 55

Personalplanering under semesterperioden
På fråga från Inger Karlsson (S) informerar
personalplaneringen för semesterperioden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

förvaltningen

om

Datum
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Dnr SN 2013/0034

Månadsrapport februari 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för februari 2013.
Förvaltningen informerar också om investeringsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0019

Ansökan om medel till förebyggande insatser gällande våld
och förtryck i hederns namn 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Hallands län om medel för att
utveckla insatser som motverkar våld och förtryck i hederns namn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Regeringen har avsatt sammanlagt 30 miljoner kronor för år 2013 till
Länsstyrelserna för att motverka våld och förtryck i hederns namn.
Länsstyrelsen i Halland har tilldelats 210 000 kr för detta ändamål. Medlen
beviljas med högst halva kostnaden för insatser som utförs av myndighet
eller kommun. Ansökan skall avse en period på 12 månader med start senast
31 december 2013.
Länsstyrelsen i Halland beviljade 2012 socialnämnden i Varbergs kommun,
46 750 kr för att utveckla samverkan mellan myndigheter och aktörer i syfte
att skapa en gemensam grundsyn och hållbara rutiner för arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Detta arbete har påbörjats. Förvaltningen
avser att fortsätta att utveckla detta arbete och ge ytterligare aktörer
möjlighet till kompetensutveckling.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 13 februari 2013 att
godkänna ansökan om medel från Länsstyrelsen i Hallands län för att
utveckla insatser som motverkar våld och förtryck i hederns namn.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2013
§ 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen Hallands län
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0050

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om platser för
arbetsförlagd aktivitet inom jobbgaranti för ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse med Arbetsförmedlingen om
platser för arbetsplatsförlagd aktivitet inom jobbgarantin för
ungdomar under perioden 2013-04-01 – 2014-03-31.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 regeleras i förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (UGA).
Kommunen har ett etablerat samarbete sedan 2007 med Arbetsförmedlingen
gällande verksamhet inom ramen för jobbgaranti för ungdomar. Det handlar
om riktade insatser till unga personer under 25 år som varit arbetslösa hos
Arbetsförmedlingen under en period om 90 dagar. Det finns tidigare avtal
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst 50
deltagare och här förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen
med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket
tidigare år täckt kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att
samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 februari 2013 att
socialnämnden ska godkänna förslag till överenskommelse med
Arbetsförmedlingen om platser för arbetsplatsförlagd aktivitet inom
jobbgarantin för ungdomar under perioden 2013-04-01 – 2014-03-31.
Förslag till överenskommelse redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2013
§ 51.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsförmedlingen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0032

Samrådshandling till förslag till program för del av TorpaKärra 8:2 - förslag till yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 1 mars 2013 som
eget yttrande till stadsbyggnadskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten, Varbergs kommun, har till
socialnämnden för yttrande översänt samrådshandling till förslag till
program till detaljplan för del av Torpa-Kärra 8:2, Varbergs kommun.
Programområdet, cirka 6,3 ha stort, ligger i den norra delen av Kärradal,
drygt 1 mil från Varbergs centralort.
Planprogrammet syftar till att pröva lämpligheten och förutsättningarna för
en nybyggnation av bostäder på delar av fastigheten Torpa-Kärra 8:2.
Programmet omfattar 10-15 nya bostadstomter.
I programmet föreslås ny bebyggelse i områdets västligaste del i två etapper.
I etapp norr föreslås tomter med friliggande villor i områdets nordvästligaste
del. I etapp söder föreslås tomter med friliggande villor alternativt
parhus/radhus/-kedjehus. I båda etapperna planers område för lek. Ny
dragning av Kärravägens nordligaste del kan ge förutsättningar för en
framtida etapp med placering av verksamhet och eventuellt även
bostadstomter i programområdets östra del.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 1 mars 2013.
Förvaltningen påpekar i yttrandet att det är viktigt att området planeras så att
personer med funktionshinder kan flytta in och bo kvar och lätt förflytta sig
i området. Lekområdena i området bör utformas i samråd med kommunens
handikapporganisationer så att hänsyn tas till barn med olika
funktionshinder.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2013
§ 61.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0230

Överenskommelse om
nyanlända invandrare

mottagande

och

bosättning

av

Beslut
Socialnämnden beslutar att

- anta förvaltningens skrivelse, daterad 8 mars 2013, som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen och därmed ange att socialnämnden
anser att överenskommelsen ska godkännas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Länsstyrelsen har till kommunen översänt förslag till tillfällig ändring i
överenskommelse om nyanlända invandrare 2013.
I nuvarande överenskommelse har Varbergs kommun åtagit sig att årligen ta
emot 80 nyanlända, varav omkring 50 beräknas bosätta sig på egen hand
och 30 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets
försorg. Förslaget innebär att Varbergs kommun även fortsättningsvis tar
emot 80 nyanlända, men ökar antalet till 45 av dessa för bosättning genom
anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Ändringen av
överenskommelsen gäller från och med 1 januari 2013 och till och med 31
december 2013.
Socialförvaltningen har getts möjlighet att framföra synpunkter på förslag
till tillfällig ändring av överenskommelsen. Socialförvaltningen bedömer att
med ett gott samarbete med fastighetsägare och med den organisation som
finns inom förvaltningen för mottagande av flyktingar så kommer den
tillfälliga överenskommelsen inte att förorsaka några problem.
Socialförvaltningen har därför inga invändningar mot förslaget till ändrad
överenskommelse och väljer därmed att inte framföra några erinringar mot
förslaget.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2013 att
socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen anger att nämnden anser
att överenskommelsen ska godkännas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2013
§ 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2013/0062

Flyttat lokalansvar för matsalarna på dagcentralerna
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till överenskommelse med
serviceförvaltningen med inriktningen att det organisatoriska
ansvaret för matsalarna i dagcentralerna övergår till
serviceförvaltningen 1 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
En
projektgrupp
med
representanter
från
barnoch
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen samt
kommunledningen föreslår att ansvaret för mottagningskök och matsalar
överförs till serviceförvaltningen. För socialnämndens del är det matsalarna
vid dagcentralerna som berörs. Förslaget innebär ingen ramförändring, det
belopp som nämnden idag betalar i hyra för lokalerna kommer
fortsättningsvis att läggas på måltidskostnaden. Kostnader för investeringar,
beräknad till 150 tkr tillkommer.
I tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2013 föreslås att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med serviceförvaltningen
med inriktningen att det organisatoriska ansvaret för matsalarna i
dagcentralerna övergår till serviceförvaltningen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2013
§ 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 62
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Dnr SN 2012/0238

Beslut från Socialstyrelsen i Lex Maria ärende
Beslut från Socialstyrelsen daterat 21 februari 2013 i ärende gällande
anmälan enligt Lex Maria.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 63
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Dnr SN 2013/0037

Beslut från Socialstyrelsen i Lex Maria ärende
Beslut från Socialstyrelsen daterat 12 mars 2013 i ärende gällande anmälan
enligt Lex Maria.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 64
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Dnr SN 2011/0278

Framtidens hemsjukvård
Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om projektet ”Framtidens
hemsjukvård”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Sn § 65

Meddelande
Dnr SN 2012/0213
Socialstyrelsen – Beslut efter återrapportering gällande tillsyn av Beles
gränd 1
Dnr SN 2013/0067
Länsstyrelsen Hallands län – Information om ersättning för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
Dnr SN 2013/0068
Länsstyrelsen Hallands län – Information om ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
Dnr SN 2012/0009
Region Halland – Protokoll 2013-02-08 från Hjälpmedelsnämnden Halland
Dnr SN 2013/0072
Patientnämnden Halland – Verksamhetsberättelse 2012
Dnr SN 2011/0212
Kommunfullmäktige 2013-02-26 – § 15 Fyllnadsval av ledamot i
socialnämnden
Dnr SN 2012/0081
Kommunfullmäktige 2013-02-26 – § 20 Hantering av nämndernas över- och
underskott
Dnr SN 2013/0064
Ekonomikontoret – Budgetanvisningar 2014 och ram 2015
Kommunala Handikapprådet – Protokoll 2013-02-19
Kommunala Pensionärsrådet – Protokoll 2013-02-20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 66

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

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 6 mars, 15 mars och
20 mars 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 67
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Eivor Blomstrand (S) och Ghada Meldhav (M) anmäler att de har granskat
de fyra senaste besluten, före 28 februari 2013, gällande utredningsplats på
Åkaren.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sn § 68

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

de fem senaste besluten, före 2013-03-28, gällande boendestöd
missbruk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0212

Val av ny ledamot till Kommunala Handikapprådet (KHR)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

välja Göran Ericsson (S) som socialnämndens nya representant i
Kommunala Handikapprådet (KHR) efter Therese Stoltz (S).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 3 januari 2011 § 5 att till socialnämndens
representanter i Kommunala Handikapprådet (KHR) välja Lena Andersson
(M) och Therese Stoltz (S). Då Therese Stoltz (S) har avslutat sitt uppdrag
som ledamot i socialnämnen har nämnden att välja ny representant i
Kommunala Handikapprådet.
Inger Karlsson (S) föreslår att socialnämnden skall utse Göran Eriksson (S)
som ny representant i kommunala handikapprådet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Nämndsekreterare
Löneavdelningen, Personalförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 70

Fråga angående ersättning daglig verksamhet
På initiativ från Anders Friebe (S) diskuterar socialnämnden och
förvaltningen ersättningen till personer med daglig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 71

Fråga angående lekplatser
På initiativ från Anders Friebe (S) diskuterar socialnämnden och
förvaltningen handikappanpassning av lekplatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

