Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 8.30-11.50

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenor Andersson (M)
Anne Tano (M)
Susanna Thunberg (C)
ViviAnne Johansson (C)
Lena Persson (FP)
Göran Ericsson (S)
Anders Friebe (S)
Eivor Blomstrand (S)
Therese Svensson-Stoltz (S) §§ 231-264
Mats Anderson (MP)
Maulo Rivera (S) §§ 230

Ersättare –
ej tjänstgörande

Ghada Meldhav (M)
Anna-Karin Gustavsson (C)
Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S) §§ 231-264
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

1-37

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Lena Brosché, avdelningschef §§ 231-259
Marie Berg, avdelningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef §§ 231-259
Ola Viestam, avdelningschef §§ 231-259
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef §§ 230-231
Göran Sandberg, personalföreträdare §§ 230-259
Kersti Arvidsson, sekreterare
Ingemar Andersson, arbetsanpassare § 230
Marie Sundqvist, boendesekreterare §§ 241-242
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare §§ 250-251
Christina Patriksson, avtalsutvecklare §§ 254-259

Utses att justera

Anders Friebe (S)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 28 november 2012

Sekreterare

Kersti Arvidsson

Paragraf

230 - 264

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Ordförande

Lena Andersson

Justerande

Anders Friebe

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

26 november 2012

Datum för anslags
uppsättande

28 november 2012

Förvaringsplats för
protokoll

Socialförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Kersti Arvidsson

Datum för anslags
nedtagande

2

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

3

Sn § 230

Ägarnämnden
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef och Ingemar Andersson,
arbetsanpassare informerar om utvecklingsfrågor inom Varbergs Omsorg.
Ingemar Andersson informerar om hur Varbergs Omsorg arbetar med
arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering.

Kristina Kjellgren informerar om arbetet med önskad sysselsättningsgrad
inom avdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Datum
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Dnr SN 2012/0032

Månadsrapport oktober 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
- godkänna månadsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningen redovisar månadsrapport för oktober 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Datum
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Dnr SN 2012/0012

Förslag
att
ersätta
nuvarande
riktlinjer
handläggningsprocessen
för
bostadsanpassning
Boverkets webbhandbok

till
med

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta Boverkets Webbhandbok som socialnämndens egna riktlinjer
för handläggningsprocessen för bostadsanpassning i Varbergs
kommun

-

Boverkets Webbhandbok ersätter nuvarande riktlinjer antagna av
socialnämnden 20 augusti 2008 § 179.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade 20 augusti 2008 § 179 att anta styrdokument till
”Handläggningsprocess för bostadsanpassning i Varbergs kommun”.
I oktober 2012 startade Boverket en Webbhandbok som innehåller
information om bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget.
Texterna vänder sig i första hand till handläggare som arbetar med bidrag
men även till personer som av olika anledningar vill ha allmän information
om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag. Användning av
Boverkets riktlinjer säkerställer en rättssäker handläggning.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012 att
socialnämnden beslutar att anta Boverkets Webbhandbok som egna
riktlinjer för handläggningsprocessen bostadsanpassning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 218.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2012/0220

Tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldre- och
handikappomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

att anta ”tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldre- och
handikappsomsorg”, som redovisas i bilaga till tjänsteutlåtande
daterat 5 november 2012, att gälla från och med den 1 december
2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialförvaltningen införde den 1 april 2011 timtaxa för hemtjänst i ordinärt
boende. Samtidigt började ett arbete med att förkorta faktureringsprocessen
för brukaravgifter och att utforma nya tillämpningsregler för det nya
avgiftssystemet.
Vissa delar av tillämpningsanvisningarna ändrades enligt beslut i
socialnämnden den 27 oktober 2010 § 233 för att stämma överens med de
förändringar som gjordes i och med övergången till timtaxa och förkortad
faktureringsprocess. Tillämpningsanvisningarna har nu setts över i sin
helhet.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012 att
socialnämnden antar ”tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldreoch handikappomsorgen” att gälla från och med den 1 december 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 219.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2011/0251

Ändrade riktlinjer gällande särskilt boende, kriterier för
parboende
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2011 § 159 att ge socialnämnden
i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär
parboendegaranti, det vill säga att äldre par får bo tillsammans i särskilt
boende även då ena parten inte har eget omsorgsbehov.
Riksdagen beslutade i september 2012 om en förändring av socialtjänstlagen
som innebär att kommunerna blir skyldiga att möjliggöra för äldre par att
sammanbo på särskilt boende.
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar ändrade riktlinjer gällande
särskilt boende med dygnetruntbemanning enligt socialtjänstlagen (SoL).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr SN 2012/0222

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer i enlighet med bilagt underlag i
tjänsteutlåtande daterat 26 oktober 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade 21 maj 2012 att ansöka om utvecklingsmedel för
att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Ansökan gjordes tillsammans med Falkenbergs kommun och avsåg
kostnader för 2012. Kvalitetsutvecklingen påbörjas under hösten 2012 och
kommer att fortsätta under 2013.
Socialstyrelsen kommer 2013 att fördela ytterligare 70 miljoner kronor till
kommuner för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och
barn som upplevt våld samt våldsutövare. Aktuell ansökan avser medel för
att fortsätta utvecklingen av kvaliteten för barn/unga som är föremål för
utredning med anledning av orosanmälan och där barnet antingen bevittnat
våld eller utsatts för våld av närstående.
Ansökan görs återigen tillsammans med Socialtjänsten i Falkenbergs
kommun och utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt. Berörda verksamheter
i Varberg är handläggare inom Uppdragsavdelningens Barn och
familjeenhet och Vuxenenhet; utredare, familjerättssekreterare, samt
behandlingssekreterare inom Varbergs Omsorg.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 26 oktober 2012 att
socialnämnden ska ansöka om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 197.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0208

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Föräldraföreningen
Mot Narkotika (FMN) i Göteborg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avslå ansökan om ekonomiskt bidrag från Föräldraföreningen Mot
Narkotika (FMN) i Göteborg till sin verksamhet för år 2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) i Göteborg har ansökt om
ekonomiskt bidrag på 20 000 kronor till sin verksamhet för år 2013.
Enligt riktlinjer antagna av socialnämnden i Varberg den 21 december 2005
§ 304, beviljas ekonomiskt bidrag endast till föreningar:
• som bedriver verksamhet som kompletterar socialnämndens
verksamhet
• som verkar och har sin utgångspunkt i Varbergs kommun
• där verksamheten riktas mot kommuninvånarna i Varberg.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2012 att
socialnämnden ska avslå ansökan om ekonomiskt bidrag. Då
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) i Göteborg inte verkar eller har
sin utgångspunkt i Varbergs kommun och verksamheten inte riktas särskilt
till kommuninvånarna i Varberg uppfylls inte villkoren i de antagna
riktlinjerna och föreningen kan därför inte erhålla ekonomiskt stöd från
socialnämnden i Varberg.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 207.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) i Göteborg
Handläggaren
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Dnr SN 2011/0006

Nya lokala riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

fastställa nya riktlinjer för alkoholservering, enligt bilaga till
tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012, att gälla från och med
1 januari 2013 i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I den nya alkohollagen har det införts en skyldighet för kommunerna att
upprätta lokala riktlinjer för serveringstillstånd med mera. Målet är att skapa
en likabehandling och en förutsebarhet för hanteringen inom kommunen.
Förvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för alkoholservering i
Varberg kommun. Förslaget är anpassat till den nya lagstiftningen såväl
som till lokala förhållanden genom samråd med branschen och genom att
berörda tillståndsmyndigheter remitterats under utredningens gång.
Framförallt har yttrande från den lokala polismyndigheten vägt tungt vid
framtagandet av förslag till nya riktlinjer.
De huvudsakliga förändringarna i förhållande till nuvarande riktlinjer berör
serveringstider, festivaltillstånd, alkoholpolitiska hänsyn, brandsäkerhet
samt krav på utbildning.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer nya riktlinjer för
alkoholservering i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande daterat
5 november 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 222.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0226

Boende för ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

utforma flyktingboende (hem för vård och boende) i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2012

- ge uppdraget till Varbergs omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommun startade i september 2008 Fenix, ett boende för ensamkommande flyktingbarn utan vårdnadshavare. I en ny överenskommelse
mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket och Varbergs kommun utökades
antalet boendeplatser från sex till elva från och med 1 april 2012. Minst tre
platser ska vara tillgängliga för asylboende.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 22 oktober 2012 att boendet,
för att på bästa sätt möta barnens behov, delas upp i asylboende, boende för
barn som fått uppehållstillstånd, samt utslussningslägenheter.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 198.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr SN 2012/0137

Förslag att utreda ersättningslokaler för Daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

uppdra åt förvaltningen att utreda alternativa lokaler för delar av
daglig verksamhet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Delar av daglig verksamhet har idag sina lokaler i kommunägda fastigheten
Mandarinen. Planeringskontoret har meddelat att verksamheten inte kan
vara kvar i lokalerna då fastigheten ska rivas. Detaljplanen har ändrats och
området ska bebyggas med bostäder.
Förvaltningens bedömning är att daglig verksamhet framöver kommer att
utvecklas mot alltmer individanpassade lösningar och verksamheter som är
alltmer integrerade med den ordinarie arbetsmarknaden.
Förvaltningen ser att det kan finnas möjligheter att ersätta lokalerna i
kvarteret Mandarinen med andra befintliga lokaler inom förvaltningens
lokalbestånd.
I tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012 föreslås att socialnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa lokaler för daglig verksamhet,
de delar som idag har sina lokaler i kvarteret Mandarinen
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 224.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr SN 2011/0110

Statsbidrag - Lokala värdighetsgarantier 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer/lokala värdighetsgarantier

-

godkänna att förslaget till kvalitetsdeklarationer implementeras i
gällande kvalitetskrav för särskilt boende och ordinärt boende

-

godkänna
att
i
samband
med
implementering
av
kvalitetsdeklarationer revidera gällande kvalitetskrav för särskilt
boende och ordinärt boende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453),
SOL i kraft, som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Varbergs kommun har tilldelats medel för att arbeta fram lokala
värdighetsgarantier. Varbergs kommun har beslutat att kalla lokala
värdegarantier för kvalitetsdeklarationer, vilket möjliggör för andra
verksamheter inom socialförvaltningen att anpassa kvalitetsdeklarationerna
till sin verksamhet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till lokala värdighetsgarantier utifrån
följande tre huvudområden (beslutade av socialnämnden i september 2011)
•
•
•

Garanti om samtal med uppföljning inom hemtjänst och särskilt
boende.
Garanti om när och av vem insatsen ska utföras inom hemtjänst.
Utreda förutsättningarna för eventuell kompensation till den
enskilde vid brister kring garantierna.

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 15 oktober 2012, reviderat
7 november 2012 att socialnämnden ska godkänna förslag till
kvalitetsdeklarationer i särskilt boende och ordinärt boende inom
äldreomsorgen.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 203.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Sn § 241

Planering för utbyggand av bostäder inom äldreomsorgen
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar planeringen för utbyggnad av
bostäder inom äldreomsorgen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0172

Gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, Gasellen 3
Marie Berg, avdelningschef och Marie Sundqvist, boendesekreterare
informerar om planering av gruppbostad enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) för personer med psykiska
funktionshinder på Gasellgatan.
Skrivelser har inkommit från närboende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 243

Samordnad hemsjukvård
Håkan Strömberg, förvaltningschef och Anna-Lisa Bergman-Gustafsson,
avdelningschef informerar om arbetet tillsammans med regionen för en
samordnad hemsjukvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0044

Redovisning av åtagna åtgärder till Socialstyrelsen i
tillsynsärende gällande vården och omsorgen av äldre
personer
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta tjänsteutlåtande daterat 14 november 2012 såsom sitt eget
yttrande till Socialstyrelsen.

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta
tjänsteutlåtande daterat 14 november 2012 såsom sitt eget yttrande till
Socialstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialstyrelsen har i beslut daterat 2 oktober 2012 begärt att socialnämnden
i Varbergs kommun ska inkomma med svar kring vidtagna åtgärder
gällande
-

-

att säkerställa informationsöverföringen så att den sker på ett för den
enskilde säkert sätt mellan olika vårdgivare
säkerställ att den enskilde ska få information om socialtjänstens
insatser i kommunen.

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 14 november 2012 förslag
till yttrande till Socialstyrelsen över vidtagna åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Sn § 245

Kvalitetsuppföljning
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar kvalitetsuppföljning 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0181

Uppföljning av utredning med anledning av rapporterat
missförhållande - lex Sarah
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om förvaltningens uppföljning av
utredning med anledning av rapporterat missförhållande daterad 30 oktober
2012 samt Socialstyrelsens beslut i ärendet daterat 19 november 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 247

Lex Maria
Lena Brosché, avdelningschef, informerar om pågående utredning enligt
Lex Maria angående läkemedelshantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 248

21

Dnr SN 2012/0115

Svar gällande revisionsrapport - Bisysslor
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 11 september 2012 som
sitt eget yttrande och överlämna det till kommunens revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens
rutiner för hantering av anställdas bisysslor.
I revisionsrapporten framkommer bland annat att kommunen generellt sett
intagit ett mycket avvaktande förhållningssätt till sina anställdas bisysslor.
Revisorerna rekommenderar att ansvariga säkerställer vägledningen i
personalhandboken genom en policy med tillhörande tillämpningsföreskrifter, gör styrdokumenten kända och säkerställer dess efterlevnad.
Detta ses som en väsentlig del i den interna egenkontrollen.
Förvaltningen instämmer i ovanstående. De styrmedel som finns gällande
bisysslor behöver uppdateras av personalkontoret och göras kända. Vidare
anser förvaltningen att uppföljningen av personalens eventuella bisysslor är
viktig att arbeta vidare med.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 11 september 2012 förslag
till yttrande.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 229.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunens revisorer
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 249

22

Dnr SN 2011/0256

Yttrande över motion om att utarbeta en plan för
återtagande av privatiserad verksamhet inom äldreomsorgen
till egen regi
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anta förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 29 oktober 2012, som
sitt eget yttrande till kommunstyrelsen och därmed ange att
socialnämnden anser att motionen ska avstyrkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Freddy Jensen (V) och Lars-Åke Erlandsson (V) har i en motion till
kommunfullmäktige, rubricerad ”Det är dags att ta det tillbaka”, föreslagit
att en plan ska utarbetas för återtagande av privatiserad verksamhet inom
äldreomsorgen till egen regi.
I kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2012
uppmuntras entreprenörskap. Kommunen ser positivt på konkurrens vilket
medverkar till att nya verksamheter kan starta och/eller utvecklas vilket
leder till en breddning av arbetsmarknaden.
I den utvärdering som genomförts av kundvalet inom hemtjänsten i Varberg,
daterad 24 november 2011, framkommer att införandet av externa utförare
inom hemtjänsten slagit väl ut både utifrån kund- och ägarperspektiv. Det
stora ekonomiska underskott som tidigare fanns inom den kommunala
hemtjänsten vid tiden för införandet har man nu kommit tillrätta med och
verksamheten ligger inom ram. Vidare har de kvalitetsundersökningar som
genomförts visat att såväl de externa företagen som kommunens egenregi
har förbättrat sin kvalitet i jämförelse mellan åren.
De upphandlingar som genomförs av särskilt boende, har alltmer inriktats på
kvaliteten i genomförandet. I den senaste upphandlingen, gällande Karl
Nordströms väg i Apelviken, viktades kvaliteten högst och priset lägre vid
bedömningen av anbuden.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 2012 att
socialnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen anger att nämnden anser
att motionen ska avstyrkas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 230.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0269,
SN 2012/0246 (riktlinjer)

Utredning av
föreningsråd

ekonomiska

ersättningar

till

Varbergs

Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

inför nästa avtalsperiod minska ersättningsnivån till Varbergs
Föreningsråd med motsvarande summa som har betalats ut från
föreningsrådet till de samhällsnära föreningarna för lönekostnader.
Nästa avtalsperiod föreslås gälla från 2013-01-01 till 2013-12-31

-

anta reviderade riktlinjer för bidrag till föreningar inom
socialnämndens verksamhetsområde, daterade 3 oktober 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2012 § 170 att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda de ekonomiska ersättningarna som utgår till Varbergs
Föreningsråd.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 24 oktober 2012 att inför
nästa avtalsperiod ska ersättningsnivån minskas till Varbergs Föreningsråd
med motsvarande summa som har betalats ut från föreningsrådet till de
samhällsnära föreningarna för lönekostnader. Nästa avtalsperiod föreslås
gälla från 2013-01-01 till 2013-12-31.
Förvaltningen föreslår även att reviderade riktlinjer för föreningsbidrag ska
antas för att möjliggöra att de samhällsnära föreningarna kan söka
föreningsbidrag till lönekostnader som inte täcks av lönebidrag.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 226.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0004

Utredning om insatser "till personer utsatta för våld i nära
relationer" kan upphandlas enligt LOU eller LOV
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

utförandet av insatserna för personer utsatta för våld i nära relationer
ska utföras av Varbergs kommuns egenregi

-

inte konkurrensutsätta insatser för personer utsatta för våld i nära
relationer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 14 december 2011 § 320 att godkänna
förvaltningens förslag till insatser för våldsutsatta kvinnor/män och
våldsutövande kvinnor/män i Varbergs kommun.
Socialnämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om
insatserna kan upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
eller lagen om valfrihetssystem (LOV).
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 5 november 2012 att
utförandet av insatserna för personer utsatta för våld i nära relationer bör
utföras av Varbergs kommuns egenregi och inte konkurrensutsättas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 12 november
2012 § 227.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2012/0228

Sammanträdestider år 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

under 2013 sammanträda klockan 13:30
den 31 januari, 28 februari, 25 april, 23 maj, 29 augusti,
26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december

-

under 2013 sammanträda kl 08:30
den 28 mars och den 20 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden och arbets- och planeringsutskottet har att besluta om
sammaträdestider för 2013. Förslaget bygger på att arbets- och
planeringsutskottet sammanträder måndagar och socialnämnden torsdagar
med rullande fyra veckors schema.
Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdestider för socialnämnden i
tjänsteutlåtande daterat 31 oktober 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 217.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sn § 253

Meddelande
Dnr SN 2012/0116
Beslut från Socialstyrelsen 14 november 2012 gällande stimulansmedel för
att utbilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer
sammanhållet socialt ansvar
Dnr SN 2011/0169
Information från Ambea gällande försäljning av Carema Sjukvård
Dnr SN 2011/0045
Pressmeddelande från Adium Omsorg AB gällande ny verkställande
direktör
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 254

27

Dnr SN 2011/0169

Förlängning av avtal med Carema Care AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

förlänga avtalet med Carema Care AB för utförande av vård och omsorg
i de särskilda boenden på Kalkstensgatan 16 A-H, Morängatan 34-36
och Brearedsvägen 6 i Varberg. Avtalet förlängs från och med 2013-1001 och gäller till och med 2016-09-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade 23 april 2008 § 91 att teckna avtal med Carema
Care AB avseende utförande av vård och omsorg i de särskilda boenden på
Kalkstensgatan 16 A-H, Morängatan 34-36 och Brearedsvägen 6 i Varberg
för tiden 2010-10-01 till och med 2013-09-30. Om uppsägning inte sker
senast nio månader dessförinnan förlängs avtalet automatiskt med
ytterligare tre år. Avtalet kan därmed gälla längst till och med 2016-09-30.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 26 oktober 2012 att avtalet
med Carema Care AB ska förlängas med ytterligare tre år.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 211.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0046

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
(LOV) - Hallands CareCenter AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till fortsatt avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och Hallands
CareCenter AB

-

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

Socialnämnden beslutade den 22 april 2009 § 131 att ingå avtal med
Hallands CareCenter AB för kundval inom hemtjänsten i område 8 och 9 i
Varbergs kommun utan kapacitetstak. Socialnämnden beslutade den 28 april
2010 § 118 och den 27 april 2011 § 116 att förlänga avtalet. Under 2010 och
2011 har företaget begärt både utökning och minskning av områden att
erbjuda sina tjänster i. Företaget har även, under 2012, begärt ett
kapacitetstak. Företaget utför service- och omvårdnadsinsatser inklusive
delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i
Varbergs kommun, maximalt 2500 timmar per månad.
Socialnämnden har därefter fattat beslut om ett nytt förfrågningsunderlag.
Hallands CareCenter 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 8 och 9 i Varbergs kommun, maximalt 2500
timmar per månad.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 26 oktober 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 5 november 2012
§ 212.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0044

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
(LOV) - Varbergs Hemtjänst och Boende AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till fortsatt avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och Varbergs
Hemtjänst & Boende AB

-

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 april 2009 § 128 att ingå avtal med
Varbergs Hemtjänst & Boende AB för kundval inom hemtjänsten i område
8 och 9 i Varbergs kommun med ett kapacitetstak på 1100 timmar per
månad. Socialnämnden beslutade den 28 april 2010 § 117 och den 27 april
2011 § 113 att förlänga avtalet. Under 2011 och 2012 har företaget ändrat
sitt kapacitetstak två gånger. Företaget utför service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i Varbergs kommun utan kapacitetstak.
Socialnämnden har därefter fattat beslut om ett nytt förfrågningsunderlag.
Varbergs Hemtjänst & Boende AB har inkommit med anbud om att teckna
fortsatt avtal för kundval inom hemtjänsten och utföra service- och
omvårdnadsinsatser
inklusive
delegerade/instruerade
hälsooch
sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i Varbergs kommun, maximalt 1 200
timmar per månad.

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 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 5 november 2012
§ 213.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Varbergs Hemtjänst & Boende AB
Enhetschef Karin Fahlman
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 257

30

Dnr SN 2011/0041

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
(LOV) - Hemservice i Halland AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till fortsatt avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Hemservice i Halland AB

-

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 25 mars 2009 § 74 att ingå avtal med
Hemservice i Halland AB för kundval inom hemtjänsten i hela Varbergs
kommun utan kapacitetstak. Socialnämnden beslutade den 26 maj 2010
§ 148 och den 25 maj 2011 § 136 att förlänga avtalet. Företaget utför
service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser i hela Varbergs kommun utan kapacitetstak.
Socialnämnden har därefter fattat beslut om ett nytt förfrågningsunderlag.
Hemservice i Halland 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 hela Varbergs kommun utan kapacitetstak.

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 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 5 november 2012
§ 214.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr SN 2011/0045

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
(LOV) - Adium Omsorg AB
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till fortsatt avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och Adium
Omsorg AB

-

avtalet gäller från och med 2013-01-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 22 april 2009 § 129 att ingå avtal med Adium
Omsorg AB för kundval inom hemtjänsten i område 8 och 9 i Varbergs
kommun utan kapacitetstak. Socialnämnden beslutade den 28 april 2010
§ 116 och den 27 april 2011 § 115 att förlänga avtalet. Företaget utför
service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser i område 8 och 9 i Varbergs kommun utan kapacitetstak.
Socialnämnden har därefter fattat beslut om ett nytt förfrågningsunderlag.
Adium Omsorg AB har inkommit med anbud om att teckna fortsatt avtal för
kundval inom hemtjänsten. Företaget utför service- och omvårdnadsinsatser
inklusive delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i område 8
och 9 i Varbergs kommun utan kapacitetstak.

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 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 5 november 2012
§ 215.
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Dnr SN 2012/0124

Avtal för kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
(LOV) - Trygghemtjänst Halland
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förslag till avtal avseende utförande av service- och
omvårdnadsinsatser inklusive delegerade/instruerade hälso- och
sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten mellan socialnämnden och
Trygghemtjänst Halland

-

avtalet gäller från och med 2012-12-01 och löper fram till och med
2014-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Trygghemtjänst Halland 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 hela Varbergs kommun utan kapacitetstak.
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal för kundval inom hemtjänsten med
företaget. Avtalet föreslås gälla från och med 2012-12-01 och till och med
2014-12-31.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2012
§ 216.
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Sn § 260

Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning över delegationsbeslut under oktober
månad 2012 redovisas.
Protokoll från arbets- och planeringsutskottets
5 november och 12 november 2012

sammanträde

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 16 oktober 2012,
31 oktober 2012 och 14 november 2012
Individärenden (pärmredovisning)
Övriga ärenden (manuell lista) Dnr SN 2011/0032
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Sn § 261

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

de fem senaste besluten före 2012-11-26 som gäller ekonomiskt
bistånd med orsak kö för vårdkontakt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Enhetschef Kristina Hedlund, uppdragsavdelningen
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 262

Sammanträdesprotokoll
2012-11-26
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Dnr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att
-

anteckna granskningen till protokollet.

Ärendet
Anders Friebe (S) och Anna-Karin Gustavsson (C) anmäler att de har
granskat fem beslut i september och oktober 2012 som gäller avslag
särskilda boenden.
Granskarna har funnit besluten utan anmärkning.
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 263

Trygghetslarm
Anders Friebe (S) ställer fråga om trygghetslarm.
Förvaltningen besvarar frågan vid socialnämndens nästa sammanträde.
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Sn § 264

Transporter
ViviAnne Johansson (C) ställde frågor i socialnämnden 23 april 2012 § 95
om olika transporter inom förvaltningen och om det finns miljömässiga
rationaliseringsvinster att göra.
Förvaltningen återkommer i frågan.
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