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Sn § 90

Ägarnämnd Varbergs omsorg
Kristina Kjellgren, avdelningschef, informerar om Åkaren (12
boendeplatser); aktiviteter och prioriterade områden. Kristina Kjellgren
informerar även om personalomsättningen inom äldreomsorgen och om
verksamhetsplanen för Varbergs omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 91

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Dnr SN 2013/0056

Inspektion av Arbetsmiljöverket - Varbergs omsorg Tvååkers
hemtjänst
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 29 april 2013
såsom sitt eget och översända det till Arbetsmiljöverket.

Reservation
Eivor Blomstrand (S) lämnar skriftlig
socialdemokratiska gruppen i socialnämnden.

reservation

för

den

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.
Eivor Blomstrand (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Eivor Blomstrand (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifall till Lena
Anderssons (M) yrkande.
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), Eivor
Blomstrand (S), Erik Rask (S) och Mats Andersson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under februari 2013 gjorde Arbetsmiljöverket fokusgruppsintervjuer med
tre hemtjänstgrupper landsbygd och dess chefer, från Varbergs omsorg och
tre arbetsgrupper från hamn och gata. Intervjuernas syfte var att sätta fokus
på mäns och kvinnors arbetsmiljö och utröna om det finns skillnader.
Studien genomförs i ett flertal städer i södra och västra regionen av Sverige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 91 forts
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Dnr SN 2013/0056

Resultatet av inspektionen presenteras i ett inspektionsmeddelande, ISG
2013/5122, med krav på åtgärder i verksamheterna. Tvååkers hemtjänst ska
vidta åtgärder gällande organisation, stress och arbetsbelastning,
riskbedömning av arbetsmiljöförhållanden hos enskilda vårdtagare samt
tillbudsrapportering.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda kraven från
Arbetsmiljöverket. I framtagandet av handlingsplanen har chefer, personal,
arbetsplatsombud, kvalitetschef, avdelningschef, representanter från Varbergs
Hälsofrämjande Tjänster, kommunhälsan samt personalkontoret deltagit i olika
mötesformer. Många av åtgärderna är redan genomförda eller påbörjade och
förväntas vara helt genomförda i början av hösten 2013.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 förslag på
yttrande till Arbetsmiljöverket.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 120.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsmiljöverket
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 92

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

6

Dnr SN 2013/0060

Inspektion av Arbetsmiljöverket - Varbergs omsorg Per Lars
Väg 14 B
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 29 april 2013
såsom sitt eget och översända det till Arbetsmiljöverket.

Reservation
Eivor Blomstrand (S) lämnar skriftlig
socialdemokratiska gruppen i socialnämnden.

reservation

för

den

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.
Eivor Blomstrand (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Eivor Blomstrand (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifall till Lena
Anderssons (M) yrkande.
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), Eivor
Blomstrand (S), Erik Rask (S) och Mats Andersson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under februari 2013 gjorde Arbetsmiljöverket fokusgruppsintervjuer med
tre hemtjänstgrupper landsbygd och dess chefer, från Varbergs omsorg och
tre arbetsgrupper från hamn och gata. Intervjuernas syfte var att sätta fokus
på mäns och kvinnors arbetsmiljö och utröna om det finns skillnader.
Studien genomförs i ett flertal städer i södra och västra regionen av Sverige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 92 forts
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Dnr SN 2013/0060

Resultatet av inspektionen presenteras i ett inspektionsmeddelande, ISG
2013/5128, med krav på åtgärder i verksamheterna. Rolfstorps hemtjänst
ska vidta åtgärder gällande lokaler, låsbara skåp och personalutrymmen,
organisation,
stress
och
arbetsbelastning,
riskbedömning
av
arbetsmiljöförhållanden hos enskilda vårdtagare samt tillbudsrapportering.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda kraven från
Arbetsmiljöverket. I framtagandet av handlingsplanen har chefer, personal,
arbetsplatsombud, kvalitetschef, avdelningschef, representanter från Varbergs
Hälsofrämjande Tjänster, kommunhälsan samt personalkontoret deltagit i olika
mötesformer. Många av åtgärderna är redan genomförda eller påbörjade och
förväntas vara helt genomförda i början av hösten 2013.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 förslag på
yttrande till Arbetsmiljöverket.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsmiljöverket
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 93

Inspektion av
Viskastigen 16
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Dnr SN 2013/0061

Arbetsmiljöverket

-

Varbergs

omsorg

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 29 april 2013
såsom sitt eget och översända det till Arbetsmiljöverket.

Reservation
Eivor Blomstrand (S) lämnar skriftlig
socialdemokratiska gruppen i socialnämnden.

reservation

för

den

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.
Eivor Blomstrand (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Eivor Blomstrand (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifall till Lena
Anderssons (M) yrkande.
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), Eivor
Blomstrand (S), Erik Rask (S) och Mats Andersson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under februari 2013 gjorde Arbetsmiljöverket fokusgruppsintervjuer med
tre hemtjänstgrupper landsbygd och dess chefer, från Varbergs omsorg och
tre arbetsgrupper från hamn och gata. Intervjuernas syfte var att sätta fokus
på mäns och kvinnors arbetsmiljö och utröna om det finns skillnader.
Studien genomförs i ett flertal städer i södra och västra regionen av Sverige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 93 forts
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Dnr SN 2013/0061

Resultatet av inspektionen presenteras i ett inspektionsmeddelande, ISG
2013/5124, med krav på åtgärder i verksamheterna. Veddige hemtjänst ska
vidta åtgärder gällande organisation, stress och arbetsbelastning,
riskbedömning av arbetsmiljöförhållanden hos enskilda vårdtagare samt
tillbudsrapportering.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda kraven från
Arbetsmiljöverket. I framtagandet av handlingsplanen har chefer, personal,
arbetsplatsombud, kvalitetschef, avdelningschef, representanter från Varbergs
Hälsofrämjande Tjänster, kommunhälsan samt personalkontoret deltagit i olika
mötesformer. Många av åtgärderna är redan genomförda eller påbörjade och
förväntas vara helt genomförda i början av hösten 2013.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 förslag på
yttrande till Arbetsmiljöverket.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 122.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsmiljöverket
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 94

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Dnr SN 2013/0057

Inspektion av Arbetsmiljöverket - Hemtjänsten enhetschefer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat 29 april 2013
såsom sitt eget och översända det till Arbetsmiljöverket.

Reservation
Eivor Blomstrand (S) lämnar skriftlig
socialdemokratiska gruppen i socialnämnden.

reservation

för

den

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.
Eivor Blomstrand (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Eivor Blomstrand (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifall till Lena
Anderssons (M) yrkande.
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), Eivor
Blomstrand (S), Erik Rask (S) och Mats Andersson (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Under februari 2013 gjorde Arbetsmiljöverket fokusgruppsintervjuer med
tre hemtjänstgrupper landsbygd och dess chefer, från Varbergs omsorg och
tre arbetsgrupper från hamn och gata. Intervjuernas syfte var att sätta fokus
på mäns och kvinnors arbetsmiljö och utröna om det finns skillnader.
Studien genomförs i ett flertal städer i södra och västra regionen av Sverige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 94 forts
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Dnr SN 2013/0057

Resultatet av inspektionen presenteras i ett inspektionsmeddelande, ISG
2013/3017, med krav på åtgärder i verksamheterna. Åtgärder ska vidtas
gällande arbetsbelastning, organisation och antalet underställda
medarbetare.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda kraven från
Arbetsmiljöverket. I framtagandet av handlingsplanen har chefer,
kvalitetschef, avdelningschef, kommunhälsan samt personalkontoret deltagit
i olika mötesformer. Flera av åtgärderna är redan genomförda eller
påbörjade och förväntas vara helt genomförda i början av hösten 2013.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 förslag på
yttrande till Arbetsmiljöverket.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Arbetsmiljöverket
Avdelningschef Varbergs Omsorg
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 95
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Dnr SN 2013/0034

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

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 96
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Dnr SN 2013/0130

Tertialrapport april 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna tertialrapporten för april 2013 och översända den till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
ska nämnderna lämna månadsapporter till kommunstyrelsen fem gånger per
år. Tertialrapport ska lämnas efter april månad och delårsrapport efter
augusti månad.
Förvaltningen redovisar tertialrapport för april 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 97

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Dnr SN 2011/0269

Uppföljning av Varbergs Föreningsråd
Socialnämnden beslutade den 17 december 2012 § 279 att uppdra åt
förvaltningen att göra en fördjupad analys av Varbergs Föreningsråds
kostnader och verksamhet efter första kvartalet 2013.
Förvaltningen redovisar i rapport daterad 16 maj 2013 uppföljning av
Varbergs Föreningsråds kostnader och verksamhet efter första kvartalet
2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 98
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Dnr SN 2013/0110

Ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel till Individsamverkansteam
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

för sin egen del godkänna ansökan till Samordningsförbundet i
Halland avseende medel till Individsamverkansteam.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Det saknas idag strukturella former för myndighetsgemensam samverkan.
Med ett Individsamverkansteam, där samtliga myndigheters kompetens
finns samlad, kan man fånga upp de individer som annars riskerar att falla
mellan stolarna samt förkorta tiden för processen där individen ska finna sin
väg till självförsörjning.
Individsamverkansteamet ska rikta sig till individer mellan 16 – 64 år som
är, eller riskerar att bli, långvarigt beroende av välfärdsstöd och där ett
samarbete mellan flera myndigheter krävs för att nå målet arbete, utbildning
eller annan försörjning.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 17 april 2013 att
socialnämnden i samverkan med de övriga huvudmännen; arbetsförmedling,
försäkringskassa och Region Halland, ansöker om medel från
Samordningsförbundet i Halland för ett Individsamverkansteam.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 107.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 99
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Dnr SN 2012/0114

Avtal mellan socialnämnden och Tornsvalan ekonomisk
förening
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

förlänga avtalet med Tornsvalan från och med 2013-07-01 till och
med 2018-06-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Tornsvalans ekonomiska förening erhåller bidrag från socialnämnden till
drift av gruppboende med särskild service i enskild regi. Verksamheten vid
Tornsvalan består av fem bostäder med särskild service och riktar sig till
personer med funktionsnedsättning. Verksamheten startade 1999 och avtalet
har förlängts vid fyra tillfällen.
Kvalitetsavdelningen har under år 2010 och 2011 genomfört
kvalitetsrevisioner av verksamheten. Verksamheten har förbättrat sina
resultat mellan åren och uppnådde 2011 697 poäng av 800 möjliga.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 april 2013 att
socialnämnden förlänger avtalet med Tornsvalan från och med 2013-07-01
till och med 2018-06-30. Lokalkostnadsbidraget justeras den 1 januari varje
år. Senast ett år före avtalstidens utgång ska parterna ta ställning till en
eventuell fortsättning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2013
§ 88.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Tornsvalan ekonomisk förening
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 100

17

Dnr SN 2013/0127

Strategisk plan IT/IS
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna socialförvaltningens förslag
utvecklingsmål för IT/IS 2013-2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet

till

Strategi

och

Förvaltningen har arbetat fram Strategi och utvecklingsmål för IT/IS 20132015. Strategin syftar till att peka ut prioriterade områden, mål och planer
för det kommande utvecklingsarbetet som bedrivs inom IT/IS området.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 maj 2013 förslag till
Strategi och utvecklingsmål för IT/IS 2013-2015.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 112.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 101

18

Dnr SN 2013/0107

Patientsäkerhetsberättelse 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Vårdgivaren skall, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL,
dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en berättelse. Berättelsen beskriver
verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår.
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller informationen om vad vårdgivaren
gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i
vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Där
beskrivs också hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte
kunnat göra omedelbart samt resultat av de åtgärder man vidtagit.
Viktiga åtgärder som förvaltningen vidtagit för att öka patientsäkerheten är
utvecklingsarbete, utbildning samt information. Det har bland annat rört sig
om utbildning/information för chefer och nyckelpersoner angående
verksamhetsansvar kopplat till patientsäkerhetsfrågor och implementering
av kvalitetsregister.
Under 2012 har arbetet med att kartlägga förvaltningens processer och
bygga upp en IT-baserad stödstruktur för kvalitetsledningssystemet, för att
motsvara kraven inom SOSFS 2011:9, fortsatt. Parallellt med detta har
vikten av verksamheternas egenkontroll poängterats i kvalitetssammanhang.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 26 april 2013 förslag till
patientsäkerhetsberättelse 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 113.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Anna-Lisa Bergman-Gustafsson
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 102
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Dnr SN 2011/0128

Slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel, för att
utveckla vården och omsorgen om äldre personer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna slutredovisningen av 2007-2011 års stimulansmedel

-

ej förbrukade medel återbetalas till Socialstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen har bedrivit flera projekt under åren 2007-2012 inom ramen
för statliga stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer. Områdena projekten bedrivits inom har varit: rehabilitering,
kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar och sociala innehållet.
Förvaltningens satsningar inom ramen för de statliga stimulansmedlen för
äldre har lett till att förvaltningen skapat struktur för fortsatt
kvalitetssäkringsarbete inom de berörda områdena. Förvaltningens
angreppssätt att arbeta integrerat med frågorna har lett till effektiviseringar
och därmed lägre nyttjandegrad av de beviljade medlen. Tillsammans med
en tidsförskjutning, bland annat av implementeringen av ny modell för
läkemedelsgenomgångar i samverkan med Region Halland och
kommunerna i Halland har det medfört att förvaltningen inte förbrukat de
beviljade medlen fullt ut. Återstående medel ska återbetalas till
Socialstyrelsen.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat
slutredovisning av 2007-2011 års stimulansmedel.

25

april

2013

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2013
§ 93.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Socialstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 103
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Dnr SN 2013/0024

Uppföljning av verksamheternas
insatserna vid Åkaren

egenkontroll,

kring

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna den rapport som förvaltningen sammanställt utifrån
resultatet av den uppföljande kvalitetsrevisionen av insatserna kring
verksamheten vid Åkaren

-

uppdra åt Kvalitetsavdelningen att följa upp de berörda
verksamheternas arbete med egenkontroll under hösten 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Vid redovisning i socialnämnden den 28 februari 2013 § 29 av resultatet av
kvalitetsrevision rörande insatserna kring verksamheten vid Åkaren,
begärde nämnden tidigareläggning av planerad uppföljning. Nämnden
preciserade också frågeställningar som man önskade få besvarade.
Kvalitetsavdelningen har genomfört en uppföljande kvalitetsrevision. Såväl
beställare som utförare har kompletterat och förtydligat tidigare
handlingsplaner på ett tillfredsställande vis.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 maj 2013 rapport över
uppföljning av verksamheternas egenkontroll kring insatserna vid Åkaren.
Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av de
berörda verksamheternas arbete med egenkontroll under hösten 2013
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 114.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef Kvalitetsavdelningen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 104
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Dnr SN 2011/0217

Yttrande över remiss - motion om att snarast ta initiativ för
att starta byggnation av trygghetsboende
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013, som sitt
eget yttrande till kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Göran Ericsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
gällande byggnationen av trygghetsbostäder. I motionen föreslås att
kommunstyrelsen snarast ska upprätta en strategi för att starta byggnation av
trygghetsbostäder samt att snarast ta upp en diskussion med både
kommunala och privata bostadsföretag för att dessa skall starta byggande av
trygghetsboende. Socialnämnden har att yttra sig över motionen.
Socialförvaltningens bedömning är att det arbete som idag görs för att
stimulera till fler trygghetsboenden är av största vikt. Planeringen av äldres
bostäder, inklusive trygghetsboenden, är inte enbart en fråga för
socialnämnden utan en strategisk fråga för hela kommunen. Ett strukturerat
och strategiskt förvaltningsövergripande samarbete avseende bostäder i
kommunen har påbörjats. En strategisk bebyggelse & utvecklingsplan 20132017 för Varbergs kommun är framtagen och beslut om planen tas i
kommunstyrelsen i maj 2013. I strategin framhålls bland annat vikten av att
olika målgruppers bostadsbehov beaktas vid markanvisningar och
nybyggnation.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 förslag till
yttrande över motionen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 115.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 105
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Dnr SN 2012/0236

Uppdrag - upphandla den dagliga verksamheten Bondgården
enligt lagen om valfrihet (LOV)
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
upphandla daglig verksamhet ”Bondgården” enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden har sedan 2006 ett avtal med ett externt företag för den
dagliga verksamheten Bondgården. Avtalet har inte föregåtts av ett
upphandlingsförfarande. Med anledning av detta beslutade socialnämnden
den 24 september 2012 § 197 att ge förvaltningen i uppdrag att med stöd av
lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla denna typ av verksamhet.
Att upphandla daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
ger en ökad konkurrens och en större valfrihet för berörda kunder. Genom
att möjliggöra för fler utförare kan det bli ett större och mer varierat utbud
för kunderna att välja mellan.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 april 2013 att nämnden
ska ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla
denna typ av verksamhet enligt LOV.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2013
§ 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Eva-Marie Netzén
Utvecklingsledare Ann-Britt Jande
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 106
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Dnr SN 2013/0006

Kvalitetskrav för utförandet av insatser till personer utsatta
för våld i nära relationer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till kvalitetskrav för utförandet av insatser för
personer utsatta för våld i nära relationer i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kvalitetskraven för verksamheten tydliggör vad som krävs gällande bland
annat bemötande, tillgänglighet, kompetens, sekretess, samt verksamhetens
egenkontroll.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013 förslag till
kvalitetskrav för utförandet av insatser för personer utsatta för våld i nära
relationer i Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2013
§ 97.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Kristina Hedlund
Avdelningschef Varbergs omsorg
Avdelningschef kvalitetsavdelningen
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 107
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Dnr SN 2012/0004

Överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg för insatser till personer utsatta för våld i nära
relationer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen
och Varbergs Omsorg för utförandet av insatser för personer utsatta
för våld i nära relationer

-

till Varbergs Omsorg fastställa ersättningen för utförandet av
insatser för personer utsatta för våld i nära relationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Överenskommelser tecknas mellan uppdragsavdelningen och interna
utförare inom socialförvaltningen för att tydligöra ansvarsfördelning och
uppdrag mellan beställare och utförare samt att fastställa ersättningsnivån
till utförarna.
Förvaltningen redovisar i bilaga till tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013
förslag till överenskommelse mellan uppdragsavdelningen och Varbergs
Omsorg för utförandet av insatser till personer utsatta för våld i nära
relationer. Överenskommelsen föreslås gälla från 2013-06-01 till och med
2014-05-31. Därefter förlängs överenskommelsen med ett år i taget.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2013
§ 98.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Enhetschef Kristina Hedlund
Avdelningschef Varbergs omsorg
Avtalsutvecklare
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 108
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Dnr SN 2013/0094

Slutrapport av arbetslinjen - socialförvaltningen Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens slutrapport
socialförvaltningen i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet

av

arbetslinjen

inom

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2011 § 174 att överföra
arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden. Det
strategiska
ansvaret
för
arbetsmarknadsfrågor
kvarligger
på
kommunstyrelsen.
En slutrapport är sammanställd för att beskriva övergången till
socialförvaltningen och de förändringar och utvecklingsarbete som skett
sedan 1 januari 2012.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 6 maj 2013 slutrapport av
arbetslinjen inom socialförvaltningen Varbergs kommun.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2013
§ 117.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Sn § 109

Utvärdering seniormässan
Mats Ericsson, kommunikatör, informerar om utvärderingen av
Seniormässan; frågor som behandlades på mässan, om antalet besökare och
hur besökare uppfattat mässan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Sn § 110

Kvalitetsgranskning matleveranser
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om kvalitetsgranskning av
matleveranser, och om att en uppföljning kommer att göras under hösten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Sn § 111

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav särskilt boende
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om kvalitetsdeklarationerna,
kraven. Dessa är manifesterade i broschyrer som vänder sig direkt till
kunden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23
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Sn § 112

Meddelande
Dnr SN 2013/0120
Sveriges Kommuner och Landsting – Stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet i socialtjänsten 2013
Dnr SN 2013/0019
Länsstyrelsen Hallands län - Beslut om medel till insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck 2013
Dnr SN 2011/0130
Länsstyrelsen Hallands län - Beslut om statsbidrag för personligt ombud
Varbergs kommun år 2013
Dnr SN 2012/0106
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-16 § 150 – Hyresavtal
Storegårdens tillagningskök
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30 § 180 – Information om behov
av mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Dnr SN 2013/0125
Hjälpmedelsnämnden - Protokoll 2013-04-18
Dnr SN 2013/0118
Varbergspensionärernas samverkansgrupp – tryggheten för gamla
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

30

Sn § 113

Övriga ärenden
Eivor Blomstrand (S) ställer fråga angående kostnader för mat i särskilda
boenden i förhållande till personalneddragningar. Förvaltningen återkommer
i ärendet vid nästa sammanträde.
På initiativ från Lena Persson (FP) diskuterar socialnämnden och
förvaltningen tiggeri.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden

31

Sn § 114

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under april
månad 2013 redovisas.
Protokoll från arbets6 maj och 13 maj 2013

och

planeringsutskottets

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 30 april och 15 maj 2013
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista)
Dnr SN 2011/0032
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 115

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

32

Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Anne Tano (M) och Göran Ericsson (S) anmäler att de har granskat de fem
senaste besluten, före 25 april 2013, gällande sysselsättning missbruk.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-05-23

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 116

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

de fem senaste avslagsbesluten, före 2013-05-23, med stöd av 2 a
kap. 8 § socialtjänstlagen avseende ansökningar om bistånd från
personer bosatta utanför Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

