Sammanti·ädcsprotokoll
2012-l 0-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 8.30-10.55

Beslutande

Lena Andersson (M)
Inger Karlsson (S)
Erland Linjer (M)
Lenar 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) §§ 209-226
Mats Anderson (MP)
Maulo Rivera (S) § 208

Ersättareej tjänstgömnde

Monica Nilsson (KD)
Maulo Rivera (S) §§ 209-226
Hans Wieslander (V)

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, avdelningschef§§ 208-223
Ola Viestam, avdelningschef§§ 208-223
Marie Berg, avdelningschef
Kristina Kjellgren, tf. avdelningschef§§ 208-211
Mats Ericson, kommunikatör §§ 208-223
Kersti Arvidsson, sekreterare
Göran Sandberg, personalföreträdare §§ 208-223
Ulla Josander, Kurt Axelsson och Lena Lind, representanter
från Brottsoffetjouren § 208
Carin Hedebrant, enhetschef§§ 214-215
Ann-Britt Jande, utvecklingsledare § 216
Inger Berglund, projektledare§ 218
Christina Patriksson, avtalstltvecklare §§ 219-220

Utses att justera

Lena Persson (FP)

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 25 oktober 2012

Sekrctemre

Kersti Arvidsson
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Paragraf
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Varbergs kommun
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Justerande
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkälmagi vits genom anslag

i

Organ

Socialnämnden

Sammanti·ädesdatum

22 oktober 2012

Datum föt· anslags
uppsättande

26 oktober 2012

Fö!'Varingsplats för
protokoll

Socialfårvaltningen, Norrgatan 25
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Underskrift
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Kersti Arvidsson

Datum för anslags
nedtagande
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Varbergs kommun
Socialnämnden

Sammanh·ädesprotokoll
2012-10-22
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Sn § 208

Information från Brottsofferjouren
Ulla Jo sander (ordfårande), Kurt Axelsson (vice ordfårande) och Lena Lind
(kassör), representanter från Brottsoffetjouren informerade om
Brottsoffetjourens verksamhet.
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Dm SN 2012/0032

Månadsrapport september 2012
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna månadsrapporten
tabell 1.6 "Rappottering av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 §
socialtjänstlagen (SoL) och 28 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)" överlämnas till kommunfullmäktige.

(

Ärendet

(

'

Förvaltningen redovisar månadsrapport för september 2012.
Prot. utdrag:

KommunSt)7elsen
HandiMggaren
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Dnr SN 2012/0048

Beslut från Socialstyrelsen gällande tillsyn av Fenix HVB
Beslut från Socialstyrelsen daterat lO oktober 2012 gällande tillsyn av Fenix
HVB enligt 13 kap. l §socialtjänstlagen (SoL).
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Dm SN 2012/0064

Dom från Kammarrätten i Stockhohn
Dom från Kammarrätten i Stock:hohn daterad 5 oktober 2012 gällande
utdömande av vite.
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Justerandes sign
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Dnr SN 2012/0205

To bakstillsyn
Den 25 september 2012 genomfördes en samordnad tobakstillsyn i Hallands
län. Syftet var att upptäcka illegal tobak, olovlig försäljning av tobak eller
felaktig märkning av tobak.
Marie Berg, avdelningschef, informerar om länets samordnade tillsyn.
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Dnr SN 2012/0186

Ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel till projektet: "Steget vidare"
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna ansökan till Samordningsförbundet i Halland avseende
medel till projektet: "Steget vidare", bifogad ijänsteutlåtande daterat
9 oktober 2012.

(

Ärendet

(

Projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar/unga vuxna och bygger på
metoden "Supported Employment/Supported Education". Metoden innebär
att ett helhetsgrepp tas runt vmje individ genom kartläggning och analyser
av den enskildes möjligheter och förutsättningar. Projektet ska leda till att
ett strukturerat samarbete kring målgrupperna utvecklas och organiseras
mellan de olika huvudmännen; arbetsförmedling, försäkringskassa, barnoch utbildningsnämnden,. Region Halland och socialnämnden.

i

Varbergs omsorg ges i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med
projektansökan samt direktiv från projektets styrgrupp.
Socialnämnden beslutade 24 september 2012 § 191 att återremittera ärendet
för att utveckla ansökm1.
I tjänsteutlåtande daterat 28 september 2012 redovisade förvaltningen
reviderad ansökan.
Arbets- och planeringsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2012
§ 177 och beslutade att återremittera ärendet för komplettering av ansökan.

(

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2012 att
socialnämnden i samverkan med de övriga huvudmännen; arbetsförmedling,
försäkringskassa, barn- och utbildningsnämnden och Region Halland,
ansöker om medel från Samordningsförbundet i Halland för projektet
"Steget vidare".

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2012
§ 187.

P rot. utdr11g:

Justerandes sign
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Samordningsförbundet i Halland
llandläggarcu

Utdragsbestyrkande
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Dm SN 2012/0169

Utvärdering av timtaxa inom hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkälrna utvärderingen av limtaxa inom hemtjänsten, bifogad
tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2012.

(

Ärendet
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2012
utvärdering av den timtaxa som infordes inom hemtjänst 20 l 0/20 Il.

(

Utvärderingen visar att det finns kvarstående problem som kan kopplas till
de IT-stöd (verksamhetssystem) som används for administrering och
fakturering av hemtjänstinsatser vilket medfor att flera rättningar måste
göras manuellt. Vmje manuellrättning innebär både merarbete och risk fdr
feldebitering till kund.

i

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2012
§ 178.

Prot. utdrag:

Enhetschef Carin Hedebrant
liHndläggarcn
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Dnr SN 2012/0169

Utreda avgiftsbeläggning enligt hälso- och sjukvårdslagen i
samband med hemtjänstinsatser
Beslut

Socialnämnden beslutar att
ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna och
konsekvenserna av att även insatser som utfOrs enligt hälso- och
sjukvårdslagen omfattas av maxtaxeberäkning.

(

Ärendet

En utvärdering av den limtaxa som infördes inom hemtjänst 2010/2011 har
genomfårts.

(

Utvärderingen visar att det finns kvarstående problem som kan kopplas till
de IT-stöd (verksamhetssystem) som används för administrering och
fakturering av hemtjänstinsatser vilket medför att flera rättningar måste
göras manuellt.
Insatser som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen är idag avgiftsbefriade
trots att de ofta utfOrs vid samma tillfålle och av samma personal som utfår
insatser enligt socialtjänstlagen.
I tjänsteutlåtande daterat 17 september 2012 fåreslås att förvaltningen ges i
uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att även insatser
som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen omfattas av maxtaxeberäkning.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2012
§ 179.

(

Prot. utdrag:

Enhetschef Carin Hedebrant
Ilandläggaren
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Dnr SN 2012/0140

Yttrande över remiss - Konkurrensprövningspolicy
Beslut

Socialnämnden beslutar att
anta fårvallningens förslag till yttrande daterat 8 oktober 2012 så
som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservation
Inger Karlsson (S) lämnar skriftlig reservation för den socialdemokratiska
gruppen i socialnämnden. Mats Anderson (MP) lämnar skriftlig reservation.

(

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets förslag.

(

Inger Karlsson (S) yrkar bifall till arbets- och planeringsutskottets forslag
med
tillägget
att
följande
mening
i
den
föreslagna
konkurrensprövningspolicyn utgår; "vid konkurrensutsättning får inte den
egna verksamheten lämna anbud".
Propositionsol'<lning
Ordforanden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Lena Anderssons (M) yrkande.

Omröstning begärs.
Socialnämnden godkälmer följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lena Anderssons (M) yrkande.
Nej-röst får bifall till Inger Karlssons (S) yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla Lena
Anderssons (M) yrkande.

(

Ja röstar: Lena Andersson (M), Erland Linjer (M), Lenar Andersson (M),
Anne Tana (M), Susanna Thunberg (C), ViviAnne Johansson (C) och Lena
Persson (FP).
Nej röstar: Inger Karlsson (S), Göran Ericsson (S), Anders Friebe (S), Eivor
Blomstrand (S), Therese Svensson-Stoltz (S) och Mats Anderson (MP).

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr SN 2012/0140

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 juni 2012 beslutat att sända
fårslag till konkmTensprövningspolicy på remiss till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser.
Förvaltningen har upprättat fårslag till yttrande i tjänsteutlåtande daterat
8 oktober 2012. Förvaltningen har inte något att erinra mot fårslaget till
konkurrensprövningspolicy, utan ser att policyn väl stämmer överens med
fårvaltningens målsättning när det gäller konkurrensutsättning av
verksamheter och kundvalsutveckling.

(

Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2012
§ 189.
(

!

Prof, utdrag:

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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lUtdragsbest)7kande
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Reservation

Den Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden, reserverar sig i ärende 12 mot beslutet
att inte ta bort meningen med lydelsen, "Vid konkurrensutsättning får inte den egna
verksamheten lämna anbud", i den nya konkurrensprövningspolicyn.

(

Vid socialnämndens upphandlingar, sätts kvaliteten i fokus och det tycker vi är bra, därför
anser vi att det är av betydelse att även den egna verksamheten får möjlighet att visa vilken
kvalitet man kan uppnå. Bl.a. genom att lägga ett eget anbud och därmed vara en av
konkurrenterna.
För den Socialdemokratiska gruppen
/
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l~arlsson

v.ordf. Socialnämnden
2012-10-22
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Dnr SN 2011/0276

Yttrande över motion om val av äldreboende
Beslut

Socialnämnden beslutar att
anta förvaltningens skrivelse, daterad 9 oktober 2012, som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen i ärendet och därmed ange att
socialnämnden anser att motionen ska avstyrkas.
Ärendet

Nils-Erik Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska besluta att uppdra åt
socialnämnden att utröna intresset bland personalen för driftsformen
intraprenad i första hand inom somatisk vård.

(

En iniraprenad innebär i normalfallet att en offentlig förvaltning inom
ramarna för sin organisation har en enhet som drivs som en egen
resultatenhet och som därmed i vissa stycken liknar entreprenaden som
drifts fonn.
Socialförvaltningens nuvarande organisationsmodell och applicerade
styrprinciper liknar de som gäller för intraprenad. Den enskilde har också
möjlighet att välja äldreboende, dessa drivs både av kommunens egemegi,
Varbergs omsorg, och av externa utförare. Förvaltningen bedömer att de
fOrdelar motionärema efterfrågar kan uppnås inom nuvarande
organisationsform.
\.

(

'

Försök att stimulera personal att själva driva äldreboende har inte gett något
resultat. Det har också visat sig svårt för små och nystartade företag att klara
kvalitetskraven för äldreboende. Frågan har också diskuterats i
förvaltningens samverkansgrupp och de har inte uppmärksammat mer
intresse från sina medlemmar i frågan.
Pi·ofilering av äldreboende är ett av socialnämndens strategiska mål för
2013-2015. Genom profilerade äldreboende utvecklas den enskildes
valmöjligheter.
Arbets- och planeringsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2012
§ 180 och beslutade att återremittera ärendet för komplettering
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande i tjänsteutlåtande daterat
9 oktober 2012.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2012
§ 190.
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Dnr SN 2011/0276

Kommunstyrelsen
Handläggaren
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Dnr SN 2011/0110

Förslag lokala värdighetsgarantier/kvalitetsdeldarationer
Socialnämnden och förvaltningen diskuterar
värdighetsgarantier/kvalitetsdeklarationer.

förslag
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lokala
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Dm SN 2012/0123

Avtal för kundval inom sysselsättning enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) - Second Chance Varberg
Beslut
Socialnämnden beslutar att
godkänna fårslag till avtal avseende utfårande av sysselsättning f6r
personer med missbruks- och beroendeproblematik mellan
socialnämnelen och Second Chance Varberg
avtalet gäller från och med 2012-11-01 och löper fram till och med
2013-12-31.

(

Ärendet
Second Chance V m·berg har inkommit med anbud om att teckna avtal för
kundval inom sysselsättning för personer med missbruks- och
beroendeproblematik Second Chance Varberg avser att utföra
sysselsättning får personer med missbruks- och beroendeproblematik i hela
V m·bergs kommun och med ett kapacitetstak på l O personer per dag.
Förvaltningen få reslår i tjänsteutlåtande daterat 5 oktober 2012 att
socialnämnden ska teckna avtal med Seconcl Chance Varberg avseende
utfårande av sysselsättning får personer med missbruks- och
beroendeproblematik
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2012
§ 192.

( .

Prot. utdrag:

(

Enhetschef Eya-Maric NctzCn
Socialsekreterare Uaimo Blomberg
HandUiggaren

seeond Chance Varberg

Justerandes sign
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Dm SN 2012/0203

Reviderat förfrågningsunderlag - upphandling av insatser
inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Beslut

Socialnämnden beslutar att
anta framtaget förslag tillreviderat förfrågningsunderlag och förslag till
avtal avseende upphandling av insatser inom hemtjänsten enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV), daterat 16 oktober 2012.

(

Yrkanden
Lena Andersson (M) yrkar att socialnänmden ska besluta enligt arbets- och
planeringsutskottets förslag samt med tillägg enligt förvaltningens förslag
tillreviderat förfrågningsunderlag och förslag till avtal daterat 16 oktober
2012.

(

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lena Anderssons (M) yrkande och finner
att socialnämnen beslutar i enlighet med yrkandet.
Ärendet

Socialnämnden beslutade i december 2006 att införa kundval för hemtjänst i
ordinätt boende inom äldreomsorgen, frän och med l januari 2007.
Riksdagen beslutade i november 2008 om en ny lag, lag om
valfrihetssystem (LOV). Lagen trädde i kraft l januari 2009. Socialnämnden
beslutade i januari 2009 att utifrän den nya lagen anta förslag till
förfrågningsunderlag och avtal.

(

Anbudsförfrågan med förfrågningsunderlag och avtal är reviderad 20 l O och
2011.

(

Det fitms nu behov av att göra en revidering av anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande
daterat 5 oktober 2012 förslag till en reviderad anbudsförfrågan med
förfrågningsunderlag och avtal.
Arbets-. och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2012
§ 193.
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningen reviderad anbudsförfrågan
med förfrågningsunderlag och avtal, daterad 16 oktober 2012.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Prot. utdrag:
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Sn § 221

Meddelande
Dnr SN 2012/0213
Socialstyrelsen 2012-10-17 - Information om tillsyn av bostad med särskild
service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
Beles gränd
Dnr SN 201110223
Kommunfullmäktige 2012-09-18 § 116: Kostpolicy for Varbergs kommun

(
Dnr SN 2012/0209
Kommunstyrelsen 2012-09-25 § 186: Dialog med ungdomar
(

i

Dm SN 2012/0003
Kommunstyrelsen 2012-09-25 § 191: Återkallelse av uppsägning av
samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan Landstinget
Halland och kommunerna i Halland

Kommunala handikapprådet- Protokoll 2012-09-11
Kommunala pensionärsrådet - Protokoll 2012-09-12

(

(
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Sn § 222

Sammanträdestide1· 2013
Socialnämnden och forvallningen diskuterar sammanträdestider for nästa år.
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[,Jo

l

Utdragsbestyrkande

l

Datmn

Sammanträdesprotokoll
2012-10-22

Varbergs kommun
Socialnämnden

Sn § 223

Dm SN 2011/0209

Flytt av socialnämndens sammanträde i november 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar att
flytta socialnämndens sammanträde från den 19 november 2012 till
måndag 26 november 2012, kl. 8.30.

(
Prof. utdrag:

NHmnds sekreterare
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Anmälan av delegationsbeslut
Socialförvaltningens sammanställning
september månad 20 12 redovisas.
Protokoll från arbets- och
8 oktober och 15 oktober 2012

över

delegationsbeslut

planeringsutskottets

sammanträde

under

den

Protokoll från sociala utskottets sammanträde den 19 september och
3 oktober 2012

(

Individärenden (pärmredovisning)
(

!

(

(

.

Justerandes sign

lUtdragsbestyrkande
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D nr SN 2011/0097

Granskning av delegationsbeslut
Beslut

Socialnämnden beslutar att
anteckna granskningen till protokollet.
Ärendet

<
Monica Nilsson (KD) anmäler att hon har granskat två beslut i september
2012 som gäller ansökan om sysselsättning for personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

(
Granskaren har funnit besluten utan anmärkning.

(

(

Justerandes sign
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Varbergs kommun
Socialnämnden
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Sn § 226

Val av granskningsärende till nästlmmmande sammanträde
Beslut
Socialnämnden beslutar att vid nästa sammanträde granska
de fem senaste besluten fore 2012-10-21 som gäller avslag särskilda
boenden.

(

Prof. utdrag:

Enhetschefuppdragsavdelningen
Kansliet
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