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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 8.30-11.40

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)§§ 269-278,281-302
Susarum Thunberg (C)
ViviAtme Johansson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Eivor Blomstrand (S)
Therese Svensson-Stoltz (S)
Mats Anderson (MP)
Anna-Karin Gustavsson (C) §§ 279-280

Ersättareej tjänstgörande

Alllla-Karin Gustavsson (C)§§ 269-278,281-302
Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S)
Hans Wieslander (V)

Öniga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lena Brosch6, avdelningschef§§ 269-299
Marie Berg, avdelningschef
Ola Viestam, avdelningschef§§ 269-299
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef§§ 269-272
Mats Ericson, kommunikatör §§ 269-299
Lill Nilsson, personalföreträdare §§ 269-278
Kersti Arvidsson, sekreterare
Andreas Johansson, Ensolution AB § 270
Kristina Hedlund, enhetschef§§ 277-281
Marie Sundqvist, boendesekreterare § 282
Lars Ericsson, förvaltningsjurist § 285
Christina Patriksson, avtalsutvecklare §§ 289-295
Gun Blomfeldt, enhetschef§ 297

Utses att justera

Mats Anderson (MP)
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Justering har tillkännagivits genom anslag
( ' Ot·gan
Sammanträdesdatum

17 december 2012

Datum för anslags
uppsättande

21 december 2012

Förvaringsplats för
protokoll

Socialfdrvaltningen, Norrgatan 25
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Datum för anslags
nedtagande
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Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

2012-12-17
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Sn § 269

Rättelse av socialnämndens protolmll den 26 november 2012
Vid socialnämndens sammanträde den 26 november 2012 föreslog
ViviAnne
Johansson
(C)
att
förvaltningen
skulle
revidera
delegeringsförteckningen.
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Utdragsbestyrkande

Datmn
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sn § 270

Kostnad per brukare
Andreas Johansson från Ensolution AB informerar om kostnad per brukare
(KPB). KPB är ett instrument for uppföljning av verksamhet och kostnader
inom socialtjänsten och genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting. Cirka 80 kommuner deltar. Andreas Johansson redovisar
uppföljning för Varberg för år 2011.
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Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden
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Dm SN 2012/0032

Sn § 271

Månadsrapport november 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkänna månadsrapporten.
Ärendet

(

Förvaltningen redovisar månadsrapport f6r november 2012.
Prot. utdrag:

Kommunstyrelsen
Ha miläggaren

(

Justerand'r s i *

/

M: . t-·7<~

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbe1·gs kommun
Socialnämnden

Sn § 272

Sammanträdcspt·otolwll
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Dm SN 2012/0217

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat 11 december 2012 gällande tillsyn av
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, gruppbostaden Lomvägen l i Varbergs
kommun.
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Utdragsbestyrkande

Datlnn

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 273

7

Dm SN 2012/0249

Uppföljning av intem kontrollplan 2012
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2012 och
förslag till åtgärder.
Ärendet
(

!

Nämnden har enligt det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Socialnämnden fastställde den 14 december 20 Il
§ 323 intern kontrollplan för 2012. Därefter beslutade socialnämnden den18
juni 2012 § 130 att de granskningsuppdrag som specifikt gällde
arbetsmarknadsenheten stryks från granskningslistan för den interna
kontrollen 2012.

(

Den interna kontrollen inom socialnämndens verksamhetsområde har
genomförts. Några av det granskade områdena fungerar utan anmärkning
och inomnågra områden förslås fortsatt granskning.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 3 december 2012
uppföljningen av intern kontrollplan 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den l O december
2012 § 259.

Prot. utdrag:

(

Avtlelningschef ekonomi
Handläggaren
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Utdragsbestyrkande

Datum
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Dm SN 2012/0221

Sn § 274

Nätverkslag
Beslut

Socialnämnden beslutar att
starta nätverkslag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande
daterat 19 november 2012
ge uppdraget till Varbergs omsorg.

(

Ärendet

Varbergs kommun påbö1jade for ett antal år sedan nätverksarbete
tillsammans med andra halländska kommuner. Anställda från konununerna
gick en gemensam utbildning men vmje kommun organiserade arbetet på
egen hand. I Varberg beslutades, till skillnad från övriga kommuner, att de
som utbildats till nätverksledare skulle utföra nätverksledararbete inom sina
ordinarie tjänster. Detta resulterade i att nätverksarbetet inte prioriterades
och fårsvann successivt.

(

Nätverksarbete har i många forskningsrapporter beskrivits som ett mycket
bra sätt att arbeta med tidiga insatser får barn med behov av särskilt stöd.
Samarbetet mellan olika myndigheter ökar och kundens behov kommer i
fokus samt ökar kundens delaktighet. Nätverksarbete ser man leder till en
ökad omfattning av hemmaplanslösningar vilket i förlängningen kan
fårväntas leda till minskade kostnader får externa placeringar. Utredningar
kan också genomfåras effektivare. Nätverksmöten kan även användas inför
hemgång från institution vilket underlättar hemgången.

(

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 november 2012 att starta
nätverkslag och att uppdraget ges till Varbergs Omsorg.
l

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 234.

\

Prot. utdrag:

Ju'ZWgn.

Enhetschef Anneli Westling
EnhetschefGöran Gunnarsson

Utdragsbestyrkande
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Dm SN 2012/0245

Sn § 275

Avgifter för måltider inom korttidsvistelse utanför det egna
hemmet och korttidstillsyn för barn och ungdomar
Beslut

Socialnämnden beslutar att
avgift som tas ut vid måltider inom korttidsvistelse och
korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) debiteras med halv avgift för barn och
ungdomar mellan 0-16 år samt hel avgift från 16 år

(

förändringen gäller från och med l februari 2013.
(

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
med tillägget att beslutet gäller från och med l februari 2013.
Ärendet

Barn, ungdomar och vuxna betalar för måltider under tid de vistas i
korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Korttidsvistelse kan utföras både på
korttidsboende och i stödfamilj.

(

(

Det debiteras olika avgift för måltider. De barn och ungdomar som är i
stödfamilj debiteras full avgift från 16 år och de som är på korttidsboende
debiteras full avgift från 18 år.
Förvaltningen föreslår i ijänsteutlåtande daterat 23 november 2012 att det
ska vara samma avgift för måltider i korttidsvistelse oavsett om den sker i
stödfamilj eller på ett korttidsboende. Halv avgift ska debiteras de som är
0-16 år därefter ska hel avgift tas ut.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 235.

Prot. utdrag:
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Enhetschef Mia Nctzen
Handliiggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dm SN 2012/0244

Samverkan kring regional ansökan om utvecklingsmedel för
att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer riktat till medarbetare inom verksamhetsområdet
stöd och service till personer med funldionsnedsättning
Beslut

Socialnämnden beslutar att

(

(

i

ställa sig bakom en regional ansökan till Socialstyrelsen om
utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med
våld i nära relationer riktat till medarbetare inom
verksamhetsområdet stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
Ärendet

Socialstyrelsen förväntas utlysa utvecklingsmedel för 2013 som· gäller
kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Taktisk grupp inom Region Halland programområde personer med
funktionsnedsättning har diskuterat möjligheterna till samverkan kring en
regional ansökan och beslut från respektive kommuns socialnämnd krävs för
att fortsätta arbetet med en gemensam ansökan.
Ansökan för 2013 föreslås vara ett första steg i en långsiktig planering för
regional kvalitets- och kompetensutveckling inom ämnesområdet.
Utbildningarna ska ges som bas- och fördjupningsutbildningar och vara
återkommande.
(

(

Ansökan kan göras gemensamt för flera kommuner. Vid en gemensam
ansökan ska en kommun stå som ansvarig för att ta emot och redovisa
statsbidraget. Ansökan ska vara beslutad av medsökande kommuners
ansvariga nämnder och beslutsprotokoll ska bifogas ansökan. Laholms
kommun står som ansvarig kommun för att redovisa och ta emot
statsbidraget.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 23 november 2012 att
socialnämnden ställer sig bakom en regional ansökan till Socialstyrelsen om
utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete mot våld i
nära relationer.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 20 12
§ 236.
Prot. utdrag:

Inger Henriksson, avdelningschef, resurscentrum barn och familj, Laholms kommun
Enhetschef Mia Netzen
Ilandliiggaren

Utdragsbe.styrkande

Dallun
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Dm SN 2011/0272

Avtal med Arbetsförmedlingen om platser fOr arbetsträning
inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna fårslag till avtal med Arbetsfårmedlingen om platser får
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas får
perioden2013-0l-Ol-2013-12-31.

(

Äremlet

I enlighet med fårordningen (2007: 1364) om Arbetsfårmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får
Arbetsfårmedlingen ingå överenskommelser med kommuner får
anordnande! av insatser och aktiviteter som regeleras i fårordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

(

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsfårmedlingen gällande
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det
handlar om riktade insatser till personer som stått utanfår arbetsmarknaden
en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här
fårbinder sig Arbetsfårmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i
merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt
kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med
Arbetsfårmedlingen fungerat väl.

(

Förvaltningen fåreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 oktober 2012 att
socialnämnden ska godkänna fårslag till avtal med Arbetsfårmedlingen om
platser får arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för
år 2013. Förslag till avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 237.

Prot. utdrag:

Arbetsförmedlingen

Avialsutvecklaren
Ilandläggaren

Just717VI

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0242

Avtal
med
Arbetsförmedlingen
funktio nsu tredninga r

om

platser

för

Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkåtrna forslag till avtal om platser for funktionsutredningar att
gälla mellan Arbetsformedlingen och socialnämnden i Varberg får
perioden 2013-01-01 -2013-12-31.
Årendet
(

Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsformedlingen gällande
funktionsutredningar. Det handlar om riktade insatser till personer som är
osäkra på sin arbetsförmåga, har nedsatt arbetsförmåga, andra svårigheter
eller stått utanfår arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal
mellan kommunen och Arbetsfdnnedlingen. Förslaget omfattar de deltagare
som Arbetsf6remedlingen anvisat. Här forbinder sig Arbetsformedlingen att
ersätta kommunen med månadsbelopp om 5000 kr i merkostnadsersättning
per genomförd bedömning, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader.
Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsformedlingen fungerat
väl.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 17 oktober 2012 att
socialnämnden ska godkänna forslag till avtal med Arbetsformedlingen om
platser for funktionsutredningar for år 2013. Förslag till avtal redovisas i
bilaga till tjänsteutlåtande.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 238.

Prof. utdrag:

Justcrm\dc/f~.~ . ..
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Arbctsfilrmedlingen
Avtalsutvecklaren
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbet·gs kommun
Socialnämnden

Sn § 279
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Dnr SN 2011/0269

Avtal mellan socialnämnden och Varbergs Föreningsråd
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna förslag till avtal mellan socialnämnden och Varbergs
Föreningsråd för perioden 2013-01-01-2013-12-31
(

uppdra åt förvaltningen att göra en fördjupad analys av Varbergs
Föreningsråds kostnader och verksamhet efter första kvartalet 2013.
Am1e Tano (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

(

Reservation
Inger Karlsson (S) länmar skriftlig reservation för den socialdemokratiska
gruppen i socialnämnden. Mats Anderson (MP) lämnar skriftlig reservation.
Yrkanden
Inger Karlsson (S) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag
med tillägget att bidraget höjs med 350 000 kr till3 750 000 kr.

ViviAllile Johansson (C) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets
förslag med tillägget att uppdra åt förvaltningen att göra en fördjupad analys
av Var bergs Föreningsråds kostnader och verksamhet efter första kvmtalet
2013.

(

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med ViviA1me Johanssons (C) yrkande.

Omröstning begärs.

(

Socialnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ViviAnne Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Inger Karlssons (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla ViviAnne
Johansson (C) yrkande.
Ja röstar: Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenar Andersson (M),
Anna-Karin Gustafsson (C), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson
(C) och Lena Persson (FP).
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Anders Frie be (S), Eivor
Blomstrand (S), Therese Svensson-Stoltz (S) och Mats Anderson (MP).

Utdragsbe-styrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 279 fmts.
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Dnr SN 201110269

Ärendet

(

(

Kommunen har ett etablerat samarbete med Varbergs Föreningsräd.
Föreningsrådet är en ideell fårening som ägs av fåreningslivet Syftet med
Föreningsrådet är att kunna erbjuda anställningar inom fåreningslivet får
personer som är arbetslösa och har någon form av arbetsnedsättning som
berättigar tilllönebidrag. De erbjuder också feriearbetande ungdomar platser
i medlemsf<ireningarna, möjliggör att ungdomar som är dömda till
ungdomstjänst .far platser i medlemsf<ireningarna samt medverkar till att
ordna arbetspraktikplatser i medlemsf<ireningarna.
Förvaltningen fareslår att bidrag beviljas om 3 400 00 kr får 2013 samt
450 000 kr får lönekostnader till de samhällsnära fåreningarna får perioden
januari- maj 2013.
Arbets- och planeringsutskottet beslutade l O december 2012 § 260 att
återremittera ärendet får komplettering av underlaget.
Förvaltningen fareslär i tjänsteutlåtande daterat Il december 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal med Varbergs Föreningsråd. Förslag till
avtal redovisas i bilaga till tjänsteutlåtandet Avtalet få reslås gälla frän och
med 2013-01-01 och till och med 2013-12-31. Till tjänsteutlåtandet bifogas
också yttrande från Varbergs Föreningsråd daterat 2012-11-30,
komplettering från fåreningsrådet avseende föreningsrådets kostnader,
redovisning
fi·ån
fåreningsrådet
daterad
2012-12-1 O avseende
fåreningsrådets verksamhet samt Varbergs Föreningsråds prognos och
budget får 2012 och fårslag budget 2013.

(
Prot. utdrag:

Varbergs Förc1Jingsråd
Ayfalsuh·ecklaren
Handläggaren

(

Utdragsbe-styrkande

Datum

Reservation från den Socialdemokratiska gruppen i ärendet om Avtal mellan
Socialnämnden och Varbergs Föreningsråd.

Vi föreslår att ytterligare 350 tusen kronor i bidrag beviljas Varbergs
Föreningsråd för år 2013, då ingen uppräkning av bidragets storlek har gjorts
sedan år 2010. Därför anser vi att detta är en skälig ökning som ligger inom
(

(

ramen av de kostnadsökningar som skett för löner m.m.

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag.
Varberg 17 december 2012-12-16
För den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden.

Inger Karlsson vice.ordf
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Dm SN 2011/0270

Avtal mellan socialnämnden och Klara i Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkänna fOrslag till avtal mellan socialnämnden och Klara
Varberg får perioden 2013-01-01 -2013-12-31.

(

Anne Tana (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ärendet

(

Kommunen har ett etablerat samarbete med Klara i Varberg sedan lång tid
tillbaka. Klara i Varberg är en ideell fårening som är inriktad på att erbjuda
arbetsmarknadsinsatser för personer som har behov av olika stödinsatser för
att etablera sig, eller återinträda, på arbetsmarknaden. Klara erbjuder också
platser får ungdomar som är dömda till ungdomstjänst Förvaltningen
bedömer att det är bra får kunderna att kunna erbjuda flera aktörer som utfår
arbetsmarknadsinsatser utöver kommunens egen regi, Centrum fOr
arbetslivsrehabilitering (CAR).
Arbets- och planeringsutskottet beslutade 3 december 2012 § 240 och l O
december 2012 § 261 att återremittera ärendet får komplettering av
underlaget.

(

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 11 december 2012 att
socialnälllllden ska teckna avtal med Klara i Varberg. Förslag till avtal
redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande!. Avtalet föreslås gälla från och med
2013-01-01 och till och med 2013-12-31. Till \iänsteutlåtandet bifogas
också budget 2012 och budget 2013 frän Klara i V m·berg.

Prot. utdrag:

Klara i Varberg
Avtalsutwcklarcn
Randiliggaren

Utdragsbcslyrkande

Dalum
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Dm SN 2012/0187

Kartläggning av hemlösheten i Varberg 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkänna rapporten om kartläggning av hemlösheten
2012.

(

(

1

Varberg

Ärendet
Socialfårvaltningen i Varberg har årligen sedan 1999 gjort en kartläggning
av hemlöshet i Varbergs kommun, med undantag av 2008. Den aktuella
kartläggningen gäller hemlösheten i Varberg under perioden 30 april- 6 maj
2012. 145 personer i åldrarna 18-83 år har rapporterats som hemlösa under
mätveckan.
De främsta orsakerna till hemlösheten är, liksom föregående år, att personen
inte godkärnis som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden av olika
skäl, samt att det finns en missbruks- och beroendeproblematik.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 21 november 2012
kartläggning av hemlösheten i Varberg 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 241.

(

Prot. utdrAg:

EnhetschefKristina Hedlund
HandHtggaren

Utdragsbestyrkande

Datmn
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D nr SN 2012/0216

Sn § 282

Planering av framtidens bostäder för äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att
anta planen f<ir framtida bostäder får äldre
uppdra åt forvallningen att planen skall f<iljas upp vmtannat år.

(

(

Yrkanden
ViviAnne Johansson (C) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets
forslag med tillägget att planen ska fåljas upp vartannat år.
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 25 februari 2009 § 54 att ge f<irvaltningen i
uppdrag att planera får utbyggnad av bostäder inom äldreomsorgen.
Eftersom det skett stora fOrändringar sedan derma utredning togs fram har
f<irvaltningen arbetat fram en ny plan.
V mje kommun skall planera bostadsf<irsötjningen i syfte att skapa
forutsättningar f<ir alla i kommunen att leva i goda bostäder. Särskilda
grupper, som exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning, kan
behöva uppmärksammas särskilt.
Befolkningen i Varbergs Kommun i åldersgruppen 65 år och uppåt ökar
med 42 % fram till 2030. Ökningen i åldersgruppen 85 är och äldre ökar
med 39 %. Inom en femårsperiod ökar antalet 85 år och äldre med l O %.
Den största ökningen sker efter 2021.
Planeringen av äldres bostäder är inte enbart en fråga får socialnämnden
utan en strategisk fråga får hela kommunen. Förvaltningens framtida
bostadsplanering hänger på den fotisatta utbyggnaden av trygghetsbostäder.
För att möta framtiden på bästa sätt krävs en mångfald av åtgärder, bland
annat är det viktigt att ha en tät dialog med alla fastighetsägare gällande
tillgänglighet och vad som behövs framöver, både av fastighetsutveckling
och nyproduktion. En fortsatt utveckling av mötesplatser får äldre personer
som bor i ordinärt boende är också viktigt.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 3 december 2012 en plan
får framtidens bostäder för äldre.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 december
2012 § 263.

Prot. utdrag:

Jus''vJ?rn C~!(

Avdelningschef uppdragsavdelningen
Randiliggaren

Utdragsbe-styrkande

Datmn

Sammanträdesprotolmll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

18

Dnr SN 2012/0005

Sn § 283

Ansökan om bidrag från Föreningen Nattvandrarna
Beslut
Socialnänmden beslutar att
bevilja Föreningen Nattvandrarna bidrag för personalkostnader med
57 000 kronor för perioden december 2012- maj 2013.
Ärendet

( '

(

Socialnämnden beslutade den 23 april 2012 att bevilja Föreningen
Nattvandrarna driftsbidrag med 5 000 kronor för perioden l juni - 30
november 2012 samt att avslå föreningens ansökan om driftsbidrag för
perioden l december 2012 - 31 maj 2013 då osäkerhet rådde om
föreningens verksamhet efter den 30 november 2012.
Den 13 november 2012 inkom ansökan från Nattvandrarna om bidrag för
personalkostnader med 57 000 kronor för perioden december 2012 - maj
2013. De lämnade även in ekonomisk redovisning för perioden juni november 2012.
Föreningen har en person anställd på heltid via Varbergs Föreningsråd, men
anställningen kommer att upphöra den 30 november 2012. Nattvandrarna
har till ansökan bifogat ett intyg där den anställde garanteras anställning av
Föreningen Nattvandrarna förutsatt att socialnämnden beviljar bidrag.

(

Då socialnänmden den 26 november 2012 antagit nya riktlinjer för
föreningsbidrag, där föreningar som i övrigt uppfyller kraven för
föreningsbidrag via socialnämnden ges möjlighet att ansöka om bidrag för
personalkostnader, föreslår förvaltningen att Föreningen Nattvandrarna
beviljas bidrag för personalkostnader.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 26 november 2012 att
socialnänmden
beviljar
Föreningen
Nattvandrarna
bidrag
för
personalkostnader med 57 000 kronor för perioden december 2012 - maj
2013.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 242.

Prof. utdrag:

JusterandeMir

l•' öreningen Nattvandrarna
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

~::n

Datum

Varbergs kommun

Sannuanträ<lesprotokoll

Socialnämnden

2012-12-17
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Dnr SN 2012/0224

Sn § 284

Ansökan om bidrag från Kommunala Handilmpprådets
Referensgrupp (KHRR) för år 2013
Beslut

Socialnämnden beslutar att
utbetala 14 000 kronor i bidrag till Kommunala Handikapprådets
Referensgrupp (KHRR) för perioden l januari 2013 - 31 maj 2013

(

KHRR omfattas av de nya riktlinjer om fåreningsbidrag som
socialnämnden antog den 26 november 2012 § 250 och kan därfår
ansöka om fåreningsbidrag enligt dessa riktlinjer for perioden l juni
2013-31 maj2014.

(

Ärendet

Kommunala Handikapprådets Referensgrupp (KHRR) ansökte den
29 oktober 2012 om bidrag får verksamhetsåret 2013 med totalt 34 450
kronor.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 3 december 2012 att KHRR
får perioden l januari 2013 - 31 maj 2013 erhåller bidrag med 14 000
kronor samt att de erbjuds att ansöka om bidrag får perioden l juni 2013 31 maj 2014 enligt de nya riktlinjerna får socialnämndens fdreningsbidrag.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den l O december
2012 § 264.
Antecknas till protokollet att ärendet har behandlats i samrådsgruppen får
kommunala handikapprådet och konununala penionärsrådet den 5 december
2012.

Prof. utdrag:

Kommmmla Handikapprådels Referensgrupp (KHRR)
H amiläggaren

Justeror:t'' ·~zf~t..

Utdragsbest)7kmtdc

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 285

20

Dm SN 2011/0082

Revidering av delegeringsförteckning
Beslut

Socialnämnden beslutar att
anta förvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens
delegeringsfårteckning som de redovisas i bilaga l i tjänsteutlåtande
daterat 22 november 2012

(

(

anta förvaltningens fårslag till ändring i delegeringsfårteckning
avseende fdrsö1jningsstöd i enlighet med bilaga 2 i tjänsteutlåtande
daterat 22 november 2012
anta förvaltningens fårslag till riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd i
enlighet med bilaga 3 i tjänsteutlåtande daterat 22 november 2012.
Ärendet

Med anledning av ny lagstiftning, ändring i lagstiftning samt vissa
organisatoriska forändringar har behov av översyn av nuvarande
delegeringsfårteckningar uppstått. I samband med denna översyn har även
en översyn gjorts av de riktlinjer som utgör stöd får beviljandet av
forsö1jningsstöd. Efter genomförd översyn har förvaltningen kommit fram
till att vissa ändringar och tillägg behöver göras i den gällande
delegeringsfårteckningen och ovan nämnd riktlinje.

(

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 22 november 2012 fårslag
till ändringar i socialnämndens delegeringsfårteckning och i riktlinjerna
avseende ekonomiskt bistånd.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 245.

(
Prot. utdrag:

Justcrand71i"4 , .,
1!. Z;y

Ilandläggaren

Utdragsbestyrkande

Dat mu

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 286

21

Dnr SN 2012/0182

Personuppgiftsombud
Beslut
Socialnämnden beslutar att
utse två personuppgiftsombud på socialförvaltningen
till personuppgiftsombud på socialförvaltningen utse funktionerna
förvaltningsjurist och nämndsekreterare.

(

Ärendet

(

Personuppgiftslagens huvudsakliga syfte är att skydda mäm1iskors
personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller
bearbetas. Den gäller för all behandling av personuppgifter som sker bland
annat i våra kommunala verksamheter. Det följer av personuppgiftslagen att
kommunens olika nämnder är personuppgiftsansvariga.

l

Socialnämnden är såsom personuppgiftsansvarig ytterst ansvarig för att
avgöra vilka personuppgifter som far behandlas inom nämndens
verksamheter och vad de ska användas till. Till personuppgiftsansvaret hör
även att utse personuppgiftsombud.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 28 november 2012 att
förvaltningsjuristen och nämndsekreteraren utses till personuppgiftsombud.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den l O december
2012 § 265.

(
Prot. utdrag:

Avdelningsch ef uppdragsa vdclni ngen
Avdelningschef kYalitetsavdelningen
Ilandläggaren

(

Jus~n~sign

17

cco

/''y~

Utdragsbeslyckande

Datum

Sammanträdespt·otokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

22

Dnr SN 2012/0174

Sn § 287

Avtal enligt lagen om valfrihet fOr kundval inom hemtjänsten
-Agaten Omsorg AB
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna fårslag till avtal avseende utfårande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/insituerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Agaten Omsorg AB

(

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.

(

Ärendet

Agaten Omsorg AB har inkommit med anbud om att teckna avtal för
kundval inom hemtjänsten. Företaget avser att utföra service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område l, 2, 4, 8 och 9 i Varbergs kommun utan
kapacitetstak.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal for kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet få reslås gälla från och med 2013-01-0 l och till och med
2014-12-31.
(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 248.

Prot. utdrag:

(

JusteM# ~f

Agaten Omsorg AD
EnhetschefKarin Fahlman
llalHlläggaren

Utdragsbestyrkande

Datlmt

Sammantl'ädespl'otokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 288
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Dm SN 2011/0043

Avtal enligt lagen om valfrihet för kundval inom hemtjänsten
-Hemma & Trygg AB
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna fOrslag till fortsatt avtal avseende utfOrande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Hemma & Trygg AB

(

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
(

!

Äl'endet

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2009 § 73 att ingå avtalmed Hemma
& Trygg AB för kundval inom hemtjänsten. Avtalet har därefter förlängts.
Socialnämnden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
förfrågningsunderlag.
Hemma & Trygg AB har inkommit med anbud om att teckna fortsatt avtal
för kundval inom hemtjänsten. Företaget utför service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område l, 2, 4, 5, 6, 8 och 9 i Varbergs kommun utan
kapacitetstak

(

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal fOr kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla frän och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.

(
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 20 12
§ 249.

Prot. utdrag:

tf" Y:~t
l

Just']!

_..

---

/'

Hemma & Trygg All
EnhetschefKarin Fahlman
Randiliggaren

Utdragsbeslyrkande

Datum

Sammanh·ädesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 289
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Dnr SN 2011/0042

Avtal enligt lagen om valfrihet fOr kundval inom hemtjänsten
- Cityomsorgen Varberg elmnomisk förening
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna forslag till fortsatt avtal avseende utförande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Cityomsorgen Varberg ekonomisk fårening

(

avtalet gäller från och med 2013-01-0 l och löper fram till och med
2014-12-31.
(

!

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2009 § 75 att ingå avtal med
Cityomsorgen Varberg ekonomisk fårening för kundval inom hemtjänsten.
Avtalet har därefter förlängts.
Socialnämnden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
förfrågningsunderlag.
Cityomsorgen Varberg ekonomisk fårening har inkommit med anbud om att
teckna fortsatt avtal för kundval inom hemtjänsten. Företaget utför serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i Varbergs kommun, maximalt 2 000
timmar per månad.

(

Förvaltningen fåreslår i tjänsteutlåtande daterat 12 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal för kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet fåreslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 250.

Prot. utdrag:

Justemim

f

'

/<;•
.

Cityomsorgen Varberg ekononds k förening
EnhetschefKarin F11hlman
Handlitggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

25

D nr SN 2011/0099

Sn § 290

Avtal enligt lagen om valfrihet för kundval inom hemtjänsten
- Trygg i Hemmet Partilie
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkällila fårslag till fortsatt avtal avseende utforande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instmerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Trygg i Hemmet Partilie

(

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.

( '
Ärendet

Socialnämnden beslutade den 22 juni 2011 § 175 att ingå avtalmed Trygg i
Hemmet Partiile for kundval inom hemtjänsten.
Socialnänmden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
forfrågningsunderlag.
Trygg i Hemmet Pattilie har inkommit med anbud om att teckna fortsatt
avtal for kundval inom hemtjänsten. Företaget utfor service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i hela V m·bergs kommun utan kapacitetstak.
Förvaltningen fareslår i tjänsteutlåtande daterat 7 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal for kundval inom hemtjänsten med
foretaget. Avtalet fareslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 20 12
§ 251.

(

Prot. utdrag:

JusteAMtl /

l

~-~-

Trygg i Hemmet Partilic
Enhetschef Karin Fahlman
Ilandläggaren

Utdragsbestyrkande

Dattmt

Sammanträdesprotolmll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 291
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Dnr SN 2011/0051

Avtal enligt lagen om valfrihet för kundval inom hemtjänsten
- Ella Vård och Omsorg AB
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna förslag till fattsatt avtal avseende utförande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och Ella
Vård och Omsorg AB

(

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
(

!

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 30 mars 20 Il § 73 att ingå avtal med Ella
Vård och Omsorg AB för kundval inom hemtjänsten. Avtalet har därefter
förlängts.
Socialnämnden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
förft·ågningsunderlag.
Ella Vård och Omsorg AB har inkommit med anbud om att teckna fattsatt
avtal för kundval inom hemtjänsten. Företaget utför service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område 7, 8 och 9 i Varbergs kommun utan
kapacitetstak.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal för kundval inom hemyänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 252.

P rot. utdrag:

Juste~
.

.-/

/ .• >9~

Ella Vård och Omsorg AB
EnhetschefKarin Faltlinan
Ilandläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden
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Dnr SN 2011/0049

Sn § 292

Avtal enligt lagen om valfrihet för kundval inom hemtjänsten
- HemAssistans i Varberg AB
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna fårslag till fortsatt avtal avseende utförande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnänmden och
HemAssistans i V m·berg AB

(

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
(

j

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009 § 295 att ingå avtal med
HemAssistans i Varberg AB får kundval inom hemtjänsten.
Socialnämnden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
fårfrågningsunderlag.
HemAssistans i Vm·berg AB har inkommit med anbud om att teckna fortsatt
avtal får kundval inom hemtjänsten. Företaget utfår service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i V m·bergs kommun, maximalt l 000
timmar per månad.

(

(

Förvaltningen föreslär i tjänsteutlåtande daterat 13 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal får kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.

.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 253.

Prot. utdrag:

HemAssistans i Varberg AD
EnhetschefKarin Fahlman
HandHiggarcn

Utdragsbe-styrkande

Dahmt

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 293
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Dm SN 2012/0202

Avtal enligt lagen om valfrihet för kundval inom hemtjänsten
-Blommans hemtjänst och service i Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att

(

godkänna fårslag till avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Blommans hemtjänst och service i Halland
avtalet gäller från och med 2013-01-0 l och löper fram till och med
2014-12-31.
Ärendet
Blommans hemtjänst och service i Halland har inkommit med anbud om att
teckna avtal för kundval inom hemtjänsten. Företaget avser att ulfåra
service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser i hela Varbergs konmmn utan kapacitetstak.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 19 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal för kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 20 12
§ 254.

(
Prot. utdrag:

Blommans hemtjänst och service i Halland
EnhetschefKarin Fahlman

Handläggaren

(

Utdragsbestyrkande

Daltm1

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 294

29

Dm SN 2011/0050

Avtal enligt lagen om valfrihet för lmndval inom hemtjänsten
-Hemtjänst & Service i Halland AB
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna forslag till fortsatt avtal avseende utförande av serviceoch omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Hemtjänst & Service i Halland AB
avtalet gäller från och med 2013-01-0 l och löper fram till och med
2014-12-31
att uppdra år fdrvaltningen att vmje te1iial redovisa information om
kundvalsfdretagen.
Dnr SN 2012/0254
Ärendet

Socialnämnden beslutade den 24 november 2010 § 267 att ingå avtal med
Lina's hemtjänst och service i Halland for kundval inom hemtjänsten.
Avtalet har därefter forlängts.
I oktober månad 2012 ändrade foretaget bolagsfonn från enskild firma till
aktiebolag och samtidigt ändrades namnet till Hemtjänst & Service i
Halland AB.

Socialnämnden har den 22 oktober 2012 § 220 fattat beslut om ett nytt
forfrågningsunderlag.
Hemtjänst & Service i Halland AB har inkommit med anbud om att teckna
fortsatt avtal får kundval inom hemtjänsten. Företaget utfor service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område l, 2, 4, 7, 8 och 9 i Varbergs kommun utan
kapacitetstak

l,

Förvaltningen få reslår i tjänsteutlåtande daterat 19 november 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal for kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet fareslås gälla från och med 2013-01-01 och till och med
2014-12-31.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2012
§ 255.
Prot. utdrag:

Juster)VVf

Hemtj!inst & Service i Halland AB
EnhetschefKarin Fahlman
Ilandläggaren

Utdmgsbeslyrkande

/
(.>yr

Daltun

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammantl'ädespl'otokoll
2012-12-17

30

Sn § 295

Tjänsteköpsavtal med Region Halland avseende tjänsteköp
av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Clll'istina Patriksson, avtalsutvecklare, informerar om tjänsteköpsavtalet
med Region Halland avseende tjänsteköp av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende.

(

-

(

(

(

Juster~d~ s~f1n

t vV:r

,/)-

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-12-17

Varbergs kommun
Socialnämnden

31

Sn § 296

'Il·ansporter inom förvaltningen
ViviAnne Johansson (C) ställde frågor i socialnämnden den 23 april 2012
§ 95 samt 26 november 2012 § 264 om transporter inom forvaltningen och
om det finns miljömässiga rationaliseringsvinster att göra.
Kersti Arvidsson, tf nämndsekreterare, besvarar frågorna om transpotter
inom f6rvaltningen.
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Sn § 297

Trygghetslarm
Anders Friebe (S) ställde fråga om trygghetslarm i socialnämnden den 26
november2012 § 263.
Gun Blomfeldt, enhetschef, besvarar fråga om trygghetslann.
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Sn § 298

Meddelande
Dnr SN 2012/0185
Ungdomsstyrelsen-Beslut 2012-11-26 om avslag på ansökan om bidrag till
samverkansprojekt kring ungas inträde på arbetsmarknaden

(

(

Dm SN 2012/0186
Samordningsforbundet i Halland- Protokoll2012-10-26 § 7 Inkomna
ansökningar
-

'

Dnr SN 2012/0109
Kommunfullmäktige 2012-11-20 § 164- Budget 2013, ram 2014 och plan
2015
Kommunala handikapprådet: Protokoll 2012-11-06
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 2012-11-07
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(
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Dnr SN 2012/0044

Beslut från Socialstyrelsen
Beslut från Socialstyrelsen daterat l O december 2012 gällande tillsyn av
vården och omsorgen om äldre med fokus på samverkan vid in- och
utskrivning av patienter i slutenvården samt den äldres insatser av
hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering.
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Sn § 300

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
november månad 2012 redovisas.

över

delegationsbeslut

Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
3 december och 10 december 2012

(

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 28 november 2012 och
12 december 2012
Individärenden (pärmredovisning)

(

Övriga ärenden (manuell lista)

Dnr SN 201110032

--~------~------~~-------
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
anteckna granskningen till protokollet.

(

Ärendet
Lena Andersson (M) och Hans Wieslander (V) anmäler att de har granskat
fem beslut i november 2012 som gäller ekonomiskt bistånd med orsak kö
for vårdkon takt.

(
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Sn § 302

Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
de fem senaste besluten före 17 december 2012 som gäller boende i
bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Prot. utdrag:

EnhetschefMia Netzen, uppdragsavdelningen
Kansliet
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Sn § 303

Tack
Lena Andersson (M), ordforande, tackar ledamöter och ersättare i
socialnämnden samt forvallningen for arbetet under året och önskar alla
God Jul och Gott Nytt Ar.
Inger Karlsson (S), vice ordf6rande, framfor å socialnämndens vägnar tack
till ordforande och tillönskar hetllle God Jul och Gott Nytt Ar.
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